ORIENTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AORE
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1- Lembramos que somente associados rigorosamente em dia podem adquirir e utilizar os
uniformes do CNOR/AOREs.
2- Compra do tecido será atraves da AORE/R e a confecção sera feita pelo associado no
mercado local, conforme orientação abaixo.
*Verdinho*
A peça será cortada em pedaços de 1,5 m e ensacada para ser repassada .
O melhor local em preço até agora para confecção do Verdinho foi na Associação das
Costureiras de Casa Amarela (Ilma 98655.8342), na Avenida Norte. R$ 30,00 por camisa e se
utiliza 1,5m de tecido.
O preço do tecido por pessoa (1.5 m + frete): R$ 25,00
Total verdinho (25 + 30): R$ 55,00
*Verdao*
(Suspenso devido a troca do tecido)
A peça será cortada em pedaços de 2 m e ensacada para ser repassada .
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O melhor local em preço até agora para confecção do Verdão foi na RECIFARDAS (Joana
99753-0798), na frente da Base Aerea, Imbiribeira/Jordão . R$ 250,00 por camisa e se utilizam
2 m de tecido.
O preço do tecido por pessoa (2.0 m + frete): R$ 40,00
Total verdão (250 + 40): R$ 290,00.
3- Formas de pagamentos.
3.1- *Forma de Pagamento - TECIDO*
*a) Por deposito/transferência bancária:*
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA : 3018
C/C : 793-6
OP : 003
CNPJ: 35.328.228/0001-90
Enviar comprovante para o correio eletrônico : exalunoscporr@gmail.com.
Acrescentar ao correio as informações : Nome do Guerra, Arma, Turma e celular ou telefone.
*b) Por PagSeguro*
Através do Botão DOAR COM (canto superior direito do Sítio da Internet da AORE
(exalunoscporrecife.org.br) .
Enviar comprovante para o correio eletrônico : exalunoscporr@gmail.com.
Acrescentar ao correio as informações : Nome do Guerra, Arma, Turma e celular ou telefone.
*c) Em dinheiro:*
Nos eventos mensais Bate-Papo com a Reserva no Círculo Militar. (Os dados já são
registrados neste evento)
3.2- *Forma de Pagamento - Confecção*
Conforme cada prestador de serviços.
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