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 54 

Procedimento para garantir a vaga no horário desejado: 55 

Para o pagamento com o DESCONTO ESPECIAL (À VISTA): 56 

Após fazer o depósito bancário ou pela INTERNET, por favor, envie o comprovante de pagamento para o meu Whatsapp (51) 991396605. (É MUITO IMPORTANTE ENVIAR 57 
JUNTO O COMPROVANTE COM O DIA E O VALOR DO DEPÓSITO). Na mensagem, o aluno também deve inserir os seguintes dados: nome completo, fones, data de 58 
nascimento, turma escolhida, curso pretendido (Exemplo: medicina, direito, etc.), além do email para ter acesso também a todas as aulas do Google Classroom 2022. 59 

Para PIX, digitar o número do CPF: 60 

63110415020 61 

 62 

PARA DEPÓSITO NO BANRISUL: 63 

BANCO: BANRISUL ( 041 ) / AGÊNCIA: 0032 64 

CONTA: 350284650-3 65 

TITULAR DA CONTA: LEO GARBARSKI / CPF: 63110415020 66 

 67 

Para pagamento na opção 2, com cheques pré-datados (SEM o desconto especial à vista), é possível, PARA GARANTIR A VAGA, fazer o pagamento da 68 
primeira parcela via depósito ou pela internet para garantir a vaga, e entregar os demais para o próprio professor até o dia 14 de janeiro (combinando pelo 69 
Whatsapp a data e o horário para a entrega dos demais cheques). Desta forma, a vaga também estará assegurada. 70 

Após fazer o depósito bancário ou pela INTERNET, por favor, envie o comprovante de pagamento para o meu Whatsapp (51) 991396605. (É MUITO 71 
IMPORTANTE ENVIAR JUNTO O COMPROVANTE COM O DIA E O VALOR DO DEPÓSITO). Na mensagem, o aluno também deve inserir os seguintes dados: 72 
nome completo, fones, data de nascimento, turma escolhida, curso pretendido (Exemplo: medicina, direito, etc.), além do email para ter acesso também a 73 
todas as aulas do Google Classroom 2022. 74 

 75 

Para o pagamento na opção 3, com cartão de crédito (SEM o desconto especial à vista), é possível fazer o pagamento utilizando a maquininha do curso para 76 
todas as parcelas. Caso o aluno queira garantir a vaga, também é possível fazer o pagamento da primeira parcela via depósito ou pela internet, e combinar 77 
comigo diretamente, pelo Whatsapp, o dia e o horário para passar o cartão para quitar as demais parcelas. Desta forma, a vaga também estará assegurada. 78 

Após fazer o depósito bancário ou pela INTERNET, por favor, envie o comprovante de pagamento para o meu Whatsapp (51) 99139.6605. (É MUITO 79 
IMPORTANTE ENVIAR JUNTO O COMPROVANTE COM O DIA E O VALOR DO DEPÓSITO). Na mensagem, o aluno também deve inserir os seguintes dados: 80 
nome completo, fones, data de nascimento, turma escolhida, curso pretendido (Exemplo: medicina, direito, etc.), além do email para ter acesso também a 81 
todas as aulas do Google Classroom 2022. 82 


