
 

ASSINATURA ANUAL 
TERMO DE AQUISIÇÃO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO ASSINANTE 
Nome:  
CPF: 
Data de Nascimento: 
ENDEREÇO PARA ENTREGA DOS EXEMPLARES 
Rua:                                                                                                                                     Número:  
Bairro:                                                    Cidade:                                                     Estado:                CEP: 
TELEFONES DO ASSINANTE: 
Convencional: (     )                                                       Celular: (     ) 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DO ASSINANTE: 
E-mail: 
Site:                                                                                  Blog: 
OBJETO DO TERMO: 
 
O Jornal Sem Fronteiras se Compromete: 

� Com a comodidade do assinante 
O assinante receberá o seu exemplar no conforto da sua casa, sem se preocupar em sair para adquiri-los em 
eventos ou pontos de distribuição. Ficando bem informado sobre tudo o que acontece no meio cultural, no Brasil 
e no mundo, lendo sem pressa em seu momento de lazer. 

� Com a Segurança do assinante receber todas as edições. 
No período da assinatura, o assinante não perderá nenhuma edição. Mesmo quando edições fizerem sucesso ao 
ponto de se esgotam nos pontos de distribuição. O seu exemplar está sempre reservado em e garantido no 
nome do assinante. 

� Garantia de preço. 
A partir do momento que o assinante faz sua assinatura, o preço é único e imutável. Ele não arcará com nenhum 
excedente que a postagem nos Correios suba nesse período. Lembrando que o custo é simbólico, apenas para 
as custas de postagem e que o exemplar enviado continua sendo gratuito. 

� Periodicidade: Bimestral.  
O exemplar do assinante será postado até o dia 15 do primeiro mês do bimestre. Salvo casos excepcionais, 
avisados antecipadamente. 

� Descontos nos anúncios. 
Além de bem informado, o assinante ainda poderá ser bem divulgado, com descontos garantidos para 
assinantes que variam de 10 a 20% em anúncios coloridos e bem elaborados, para divulgação de trabalhos, 
exposições, lançamentos etc. (consultar condições e formatos). 

� Rodapés sorteados a cada edição entre os assinantes. 
Os assinantes concorrerão a um rodapé para divulgação de suas produções, lançamentos literários ou 
exposições. Serão 6 chances de ser sorteado. Uma para cada edição anual. 
 
A Assinatura vigorará a partir da edição: 
Favor marcar a opção contratada: 
(   ) 1º Edição = fevereiro/março (especial de retrospectiva anual) 
(   ) 2º Edição = abril/maio (especial de aniversário – tiragem dobrada) 
(   ) 3º Edição = junho/julho 
(   ) 4ª Edição = agosto/setembro 
(   ) 5º Edição = outubro/novembro 
(   ) 6º Edição = Dezembro/janeiro  



 
Valor da Assinatura Anual (seis exemplares por assinatura) 
Favor marcar a opção contratada: 
(   ) 1 assinatura: R$ 50,00 (recebendo 6 exemplares anuais) 
(   ) 2 assinaturas no mesmo pacote: R$ 90,00  (Desc. 10% sob total e recebendo 12 exemplares/ano) 
(   ) 3 assinaturas no mesmo pacote: R$ 135,00 (Desc. 10% sob total e recebendo 18 exemplares/ano) 
(   ) 4 assinaturas no mesmo pacote: R$ 180,00 (Desc. 10% sob total e recebendo 24 exemplares/ano) 
(   ) 5 assinaturas no mesmo pacote: R$ 225,00 (Desc. 10% sob total) + o sexto exemplar grátis! = Recebendo o 
total de 36 exemplares Anuais 

   
Forma de pagamento: 
Favor marcar a opção contratada: 
(   ) Uma assinatura = Pagamento à vista 
(   ) Duas ou três assinaturas = Pagamento em duas parcelas iguais (entrada + 30 dias)  
(   ) Quatro ou mais assinaturas = pagamento em 3 parcelas iguais (entrada + 30 + 60 dias) 
(   ) Outra Forma de pagamento previamente combinada: _______________________ 
 
Conta para Depósito: 
Banco: Itau 
Agencia: 8595 
Conta Corrente: 34120-0 
Favorecido: Rede Mídia Comunicação E Editora Sem Fronteiras LTDA. 
CNPJ: 19.304.491/0001-92 
Após depositar, envie o comprovante, por favor. 
 
Para a entrega dos exemplares, o assinante deseja estipular seu recebimento da seguinte forma: 
(  ) Receber os 6 exemplares anuais, com a assinatura sendo contratada a partir do bimestre da assinatura, ou 
seja, do mês atual em referência até o mesmo mês do ano que vem, completando assim um ano. 
(   ) Receber os exemplares a partir do primeiro exemplar do ano, recebendo os exemplares atrasados e 
finalizando a assinatura ao final do ano. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1) Para quem tem mais de uma assinatura, não é necessário renovar todas as assinaturas de uma só vez.  
2) Em qualquer época do ano podem ser acrescentadas novas assinaturas. As assinaturas que forem 
acrescentadas ao pacote terão o preço da faixa do número total de assinaturas pagas na nova contratação. 
3) Na hipótese do assinante mudar-se do endereço indicado para entrega da assinatura do Jornal SEM 
FRONTEIRAS, durante a vigência do contrato, e o novo endereço não for informado com antecedência, o envio 
não será repetido, salvo sobra em nosso estoque. 
4)  A contratação da assinatura impressa ficará automaticamente suspensa em caso de não comprovação 
de pagamento das parcelas depositadas para a assinatura. 
5) Na hipótese do assinante rescindir o pedido de assinatura do Jornal, sob qualquer alegação, ou se 
interromper ou atrasar o pagamento da assinatura pelo período de 60 (sessenta) dias, subseqüentes ou não, ele 
perderá o direito de participar da promoção. 
6) Após o assinante enviar o presente contrato preenchido, informando a data da vigência de sua 
assinatura, acompanhado do comprovante de pagamento, não poderá haver, em qualquer hipótese, a restituição 
dos valores pagos pela assinatura do Jornal, assim como o cancelamento da assinatura. 
  

Seja bem-vindo ao grupo dos bem informados, que faz parte desse sucesso! 
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