
 
 

 

 

Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Rua Alvarenga, Nº 519 -  Bairro: Cabeças 

Ouro Preto - MG  - Tel: 3552-7000 

 

 

COMUNICADO 136 / 2016 

Data: 10/11/2016 

De: Serviço Social 

Para: Srs. Pais/Responsáveis por alunos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Desconto de Residente em Outra Localidade - ROL 

 

 

Srs. Pais/ Responsáveis 

 

No intuito de atualizar as informações cadastrais para a permanência de desconto ROL 

(Residente em Outra Localidade) concedido em sua matrícula, é necessário que os senhores 

enviem ao Colégio um  comprovante de residência atualizado juntamente com a Declaração, 

em anexo, devidamente assinada. 

O envelope com os documentos solicitados deverá ser entregue até o dia 18/11/2016, 

na secretaria do Colégio Arquidiocesano, das 8h às 17h. Este é um processo de total 

importância para a Instituição, sendo assim, a recusa na participação do mesmo implicará na 

suspensão do desconto uma vez obtido.  

Sua pontualidade na entrega da documentação é a certeza do benefício garantido. 

 

Atenciosamente, 

 

Padre Paulo Vicente Ribeiro Nobre 

Diretor do Colégio Arquidiocesano 
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