
01 - O que é o Cashless?
O Cashless é uma tecnologia que acelera e otimiza a 
experiência de consumo, substituindo o “ticket de papel” e 
proporcionando mais comodidade, segurança e rapidez.

02 - Como utilizar?
Com a ativação do cartão pré-pago nos caixas do evento, 
o cliente passa a utilizá-lo como meio de pagamento de 
alimentos, bebidas e produtos nos pontos de vendas 
(barracas), podendo ser carregado a qualquer momento 
nos caixas fixos durante o evento.

3 - Qual o custo de cartão?
Na sua primeira compra, será cobrada uma taxa de 
ativação de R$ 5,00 (cinco reais), que será reembolsado 
mediante a devolução do cartão e em perfeitas condições 
ao final do evento. Você também pode doar o valor do reem-
bolso de R$ 5,00 ao Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco, com a devolução do cartão sem a retirada do valor.

4 - Como consultar o saldo?
O saldo pode ser consultado nas barracas, durante uma
compra, ou nos caixas fixos, durante a recarga. Sugerimos
o monitoramento e controle do saldo durante as compras.

5 - Como transferir o saldo de um cartão para outro?
Apresente os dois ou mais cartões no caixa e solicite a
transferência do saldo de um cartão para outro.

6 - A tecnologia Cashless é segura?
A tecnologia NFC (Near Field Communication) possui
certificados de segurança e todas as transações e dados
armazenados são criptografados. Este conceito vem
sendo empregado desde 2013 na Disney.



7 - O saldo não consumido do cartão será devolvido?
Os saldos dos cartões deverão ser consumidos até o final
da festa, pois não haverá devolução do saldo residual.

8 - Caso ocorra a perda do cartão, o que deve ser feito?
O colégio não se responsabiliza pelo uso do cartão, assim
como pela perda ou roubo do mesmo. Também não há
reembolso de valores de cartões apresentados que estejam
danificados por mau uso.

Passo a passo: 

Retire: adquira seu cartão de
consumo no caixa da festa,
com o custo de R$ 5,00.

Carregue: no mesmo caixa,
carregue com dinheiro e
cartão de débito ou crédito.

Use o cartão: utilize como meio de 
pagamento em qualquer barraca.

Ajude o Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco ou faça o 
Reembolso: ao final da festa, 
devolva seu cartão em um ponto 
de devolução para o reembolso ou 
deixe o valor para doação.


