
 Clube do Livro FERGS

 

 

                                Eu, ___________________________________________________________ ,

CPF ________________________ , RG _______________________ , fone ________________ ,

E-mail: _______________________________________________________________________

desejo participar do Clube do Livro 

contribuir, mensalmente, até ordem em contrário, com:

(    ) R$ 22,00 e receber 1 (um)  exempla

(    ) R$ 17,00 e receber 1 (um)  exemplar do livro do mês infantil 

(    ) R$ 20,00 e receber 1 (um)  exemplar do livro do bimestre juvenil 

Normas estabelecidas:  

1 – Efetuar o pagamento e retirar o livro distribuído pelo Clube d

cada mês.  

2 – Em caso de desistência comunicar à secretaria do Centro Espí

Livro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

3 – Quando da não retirada do livro até o dia 15, 

após isso, o livro será destinado a outro fim. Nesse caso, o sócio será automaticamente 

descadastrado do Clube do Livro e, para retornar, deverá formalizar novo Termo de Adesão;

4 – Não haverá substituição, nem devolução d

contribuições; 

5 – Poderão ocorrer aumentos da parcela de contribuição em função de alterações no preço 

dos livros, quando o sócio será previamente comunicado e deverá manifestar seu interesse em 

permanecer no Clube, concordando em pagar o novo valor definido.

6 – Eventuais dúvidas serão dirimidas pela pelos responsáveis pelo Clube do Livro nos Centros 

Espíritas parceiros. 

 

 

............................................      ......................................

                  Data                                        Assinatura do sócio em concordância com as Normas     

Clube do Livro FERGS 

 

Termo de Adesão 

___________________________________________________________ ,

CPF ________________________ , RG _______________________ , fone ________________ ,

_______________________________________________________________________

cipar do Clube do Livro – Núcleo Adulto e, para isso, opto e comprometo

contribuir, mensalmente, até ordem em contrário, com: 

,00 e receber 1 (um)  exemplar do livro do mês adulto 

,00 e receber 1 (um)  exemplar do livro do mês infantil  

,00 e receber 1 (um)  exemplar do livro do bimestre juvenil  

Efetuar o pagamento e retirar o livro distribuído pelo Clube do Livro Espírita até o dia 1

Em caso de desistência comunicar à secretaria do Centro Espírita parceiro do Clube do 

, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

Quando da não retirada do livro até o dia 15, poderá haver uma tentativa de contato, e 

após isso, o livro será destinado a outro fim. Nesse caso, o sócio será automaticamente 

descadastrado do Clube do Livro e, para retornar, deverá formalizar novo Termo de Adesão;

Não haverá substituição, nem devolução do livro do mês distribuído ou dos valores das 

Poderão ocorrer aumentos da parcela de contribuição em função de alterações no preço 

dos livros, quando o sócio será previamente comunicado e deverá manifestar seu interesse em 

Clube, concordando em pagar o novo valor definido. 

Eventuais dúvidas serão dirimidas pela pelos responsáveis pelo Clube do Livro nos Centros 

............................................      .......................................................................................................

Data                                        Assinatura do sócio em concordância com as Normas     

___________________________________________________________ , 

CPF ________________________ , RG _______________________ , fone ________________ , 

_______________________________________________________________________ 

e, para isso, opto e comprometo-me a 

o Livro Espírita até o dia 15 de 

rita parceiro do Clube do 

haver uma tentativa de contato, e 

após isso, o livro será destinado a outro fim. Nesse caso, o sócio será automaticamente 

descadastrado do Clube do Livro e, para retornar, deverá formalizar novo Termo de Adesão; 

o livro do mês distribuído ou dos valores das 

Poderão ocorrer aumentos da parcela de contribuição em função de alterações no preço 

dos livros, quando o sócio será previamente comunicado e deverá manifestar seu interesse em 

Eventuais dúvidas serão dirimidas pela pelos responsáveis pelo Clube do Livro nos Centros 

................................................................. 

Data                                        Assinatura do sócio em concordância com as Normas      


