
Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLlQUE COM O BOTÃODIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHAA opçÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econõmica.
-Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
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