
 

Circ. 078 | 2018 | Coordenação do FAMAR  

Rio Grande, 27 de Setembro de 2018. 

 

Prezada família 

 

Nos dias 23 e 24 de novembro, ocorrerá o Festival Artístico Marista – FAMAR. Neste 

ano, os dois dias de apresentações serão registrados pela empresa JAC Vídeo & Foto 

que atua há 30 anos nesse segmento.   

A JAC Vídeo & Foto está oferecendo às famílias os seguintes pacotes: 

Fotos: 05 Fotos 15x21 – R$ 60,00   

Filmagem: 

 Opção 01 – A- 1 dia de apresentação - entrega em DVD – R$ 45,00 

                    B- 2 dias de apresentação – entrega em DVD – R$ 80,00 

 Opção 02 – A- 1 dia de apresentação - entrega em Pen Drive – R$ 120,00 

                    B- 2 dias de apresentação – entrega em Pen Drive – R$ 200,00  

Os valores poderão ser parcelados em 2 (duas) vezes (outubro e novembro). O 

pagamento deverá ser realizado na sede da JAC Vídeo & Foto, à rua Duque de Caxias, 

192. Os pacotes poderão ser adquiridos até o dia 16 de novembro.  

Após o término de todas as apresentações, as famílias que desejarem poderão fazer 

fotos nos estúdios que serão disponibilizados pela JAC Vídeo & Foto, no saguão de 

entrada da SAC.  

As fotos e o vídeo serão disponibilizados às famílias 30 dias úteis após o evento, no dia 

08 de janeiro de 2019, na sede da empresa.  

Solicitamos àqueles que desejarem adquirir os pacotes que preencham o cupom abaixo 

e o depositem na urna, que estará disponível na secretaria do colégio, até o dia 5 de 

outubro.   

Contatos da JAC Vídeo & Foto: (53) 3201.0841, (53) 99169.2934 – WhatsApp 

 
Andreia Juliano 

Coordenadora do FAMAR 2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foto e Vídeo Famar 2018 
 
Eu, _______________________________________________ responsável pelo(a) 
estudante _________________________________________, turma __________, 
manifesto interesse em adquirir o serviço de foto e/ou vídeo do Festival Artístico 
Marista 2018. Marque a opção escolhida abaixo. 
Fotos (   )                                  Filmagem: Opção 1A (   )   Opção 1B (   )  

                                                                     Opção 2A (   )   Opção 2B (   ) 
 
Assinatura do Responsável ________________________________________ 


