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Caro Associado,

O “Comitê de Crise” permanece atuando e monitorando os desdobramentos e impactos sociais, �nanceiros 
e de saúde pública.

Acompanhe, a seguir, as últimas ações em relação aos boletos bancários: 

Taxa de Manutenção

Os boletos referentes a taxa de manutenção do mês de maio/2020 já foram enviados. O desconto de 30% 
será concedido na efetivação do pagamento até a data do vencimento, embora não mencionado no corpo 
do boleto.

Outras Taxas

Para os associados que tem parcelamento de outras taxas, tais como: eventos, transferência ou aquisição de 
título, foi gerado um boleto para o pagamento a parte, pois o mesmo não contempla o desconto.

Opções de Pagamento

Terminal de Autoatendimento localizado na portaria principal do Clube, onde o associado tem a opção de 
realizar o pagamento dos boletos em aberto inclusive o boleto do mês de maio/2020 com o desconto, 
via cartão de crédito em até 3 parcelas.

Boleto Bancário, caso não tenha recebido, siga o passo a passo a abaixo para fazer a impressão:
Link Portal do Associado: portal.multiclubes.com.br/aramacan/login.aspx

PASSO 1:

Acesse o site
do Aramaçan,
e clique na aba
Portal do Associado
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PASSO 2:

Insira os dados
de acesso

Matricula: 001234 (nº título)
Senha: 1234 (4 números)

PASSO 3:

Clique na aba:
Cobranças

PASSO 4:

Abra o boleto
a ser pago

Não possui senha

Con�rme alguns dados pessoais
Número da matrícula deve ser composto

por 6 dígitos. Caso não tenha 6 dígitos,

acrescente o "0" a esquerda.

∙ Exemplo:

Título 1234 �ca 001234 ou

Título 12345 �ca 012345
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SIDENEI MATRONE
Presidente da Dir. Executiva

ANSELMO PROENÇA
Presidente do Conselho

JOSÉ R. CASSIANO
Presidente do COF

PASSO 5:

Clique na opção desejada:
Pagar agora ou imprimir

IMPORTANTE: A Caixa Econômica Federal apresentou um comportamento diferenciado, assim o asso-
ciado deve adicionar o Valor Calculado pelo sistema no campo Valor do Pagamento, deste modo o 
desconto será aplicado conforme exemplo abaixo:  

O Comitê está tomando algumas medidas difíceis, mas extremamente necessárias para nos readequarmos 
a essa nova realidade.

Estamos sempre à disposição pelos canais de atendimento do clube para esclarecer quaisquer dúvidas 
administrativas, �nanceiras, críticas e/ou sugestões construtivas que o momento requer.


