UBI – União Brasileiro pró Interlíngua
Cond. Serra Azul, Q. 22, Casa 11 [Bairro: SMS]
73070-045 (Sobradinho) Brasília – DF, BRASIL.
www.interlingua.org.br

UBI - Inscrição do(a) Associado(a)
Nome: ________________________________________________________
Endereço Postal: _________________________________________________
Bairro:__________________________ Código Postal: ___________________
Cidade: ______________________________ Estado: ___________________
Telefone fixo ou celular: [ ] ________________ Aniversário: _____/____/_____
Endereço Eletrônico: ______________________ @ ______________________
* Como associado, você vai receber o informativo bimestral Internovas, o Estatuto, Circulares, Catálogo,
informações, etc. Sua inscrição é válida durante um ano, a partir desta data.
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Taxa Anual

] Titular*
R$ 20
] Estudante*
R$ 10
] Parente*
R$ 10
] Padrinho*
R$ 10
] Colaborador(a)* R$ 6
] Patrono(a)*
R$ 100
] Honorário(a)*
R$ 200
] Vitalício(a)
R$ 700
] Especial
nada
] Distinto(a)
nada
] Efetivo(a)
R$ 30
] Extraordinário(a) R$ 50

DESCRIÇÃO
membro padrão da UBI
para os que estudam, pagam a metade
para parentes, familiares e afilhados(as)
para apadrinhar os amigos, colegas, interessados
para os comprovadamente de baixa renda
para os que querem ajudar a UBI
aos(às) que patrocinam a UBI
paga uma só vez durante sua vida (intransferível)
oferece serviço ou contrapartida à UBI
convidado como cortesia por um ano
se associam por 2 anos seguidos
se associam por 3 anos seguidos

* Associação válida por um ano a partir da data de inscrição.

 FORMAS de PAGAMENTO:
( ) vale postal em nome do Tesoureiro – Rubens Antonio Pereira Nascimento. Enviar
para o endereço acima;
( ) cheque nominal para o Tesoureiro da UBI;
( ) pagamento alternativo: livros, selos, cédulas, cupons, etc
( ) pagamento eletrônico através de cartão de crédito via “paypal”
( ) depósito direto na conta bancária do Tesoureiro: CEF – Caixa Econômica Federal,
agência 0898, Op. 013 (poupança), conta nº 26.977-3.
* Aguardar confirmação e recibo !!

INTERLINGUA – communication sin frontieras !
Apprender linguas es cultura, saper interlingua es evolution !

