ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO
ELÉTRICO – ABVE
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Pessoa jurídica
Pelo presente:
Denominação Social:
Sede social:
Cidade:

Bairro:

CEP:

Est:

CNPJ:

Telefones:
Representantes legais:
1. Nome Id:

CPF:

Cargo:

CPF:

Cargo:

2. Nome Id:

vem requerer a sua inscrição como associada da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO –
ABVE, na categoria:
Diamante

Platina

Ouro

Prata

comprometendo-me ao cumprimento dos deveres impostos aos associados da ABVE, previstos no
Estatuto Social, incluindo o pagamento das cotas relativas à minha categoria de associado, conforme
fixado pela Assembléia Geral ou pelo Conselho Diretor.
Credencia:
Nome:
Nacionalidade:
Id.

Estado Civil:
CPF:

Profissão:

Residência:
Cidade:

Bairro:

Est.:

CEP:

Telefones:
Email:
como seu representante junto à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO – ABVE, podendo
firmar todas as atas e documentos necessários, em nome da representada. A presente indicação
terá validade para todos os atos societários, incluindo assembléias gerais, até expressa revogação.
_______________________, ____ de ______________ de 201__
____________________________________________
Instrução: Após o preenchimento e assinatura, enviar pelo correio ou escanear e enviar por e-mail.
Associação Brasileira do Veículo Elétrico - ABVE
Rua Baronesa de Bela Vista, 670 – Cj. 31
São Paulo – SP – CEP: 04612-002

DADOS PARA O SITE DA ABVE
Os associados da ABVE têm direito à divulgação de seu perfil e à exibição de sua logomarca nas páginas
do site da ABVE. A logomarca será exibida nas páginas referentes às empresas que vendem, alugam ou
fabricam veículos elétricos e seus componentes. Caso seja de seu interesse, solicitamos preencher os
dados abaixo para que possamos incluí-los em nosso site.

Nome para constar da Lista de
Associados
Home Page do associado
Logomarca do associado1
Perfil do associado
(até 50 palavras)

Assinalar conforme seu caso:
Quero comprar (*)

( ) Sim

( ) Não

Empresas que comercializam veículos elétricos de diversos tipos,
portes e aplicações.

Quero alugar (*)

( ) Sim

( ) Não

Empresas que alugam/locam veículos elétricos de diversos tipos,
portes e aplicações.

Quem fabrica (*)

( ) Sim

( ) Não

Empresas que desenvolvem e/ou fabricam veículos elétricos de
diversos tipos.

Assistência Técnica (*)

( ) Sim

( ) Não

Empresas que prestam serviço de assistência técnica /
manutenção de veículos elétricos.

Componentes (*)

( ) Sim

( ) Não

Empresas que fabricam e/ou comercializam componentes e
sistemas específicos para veículos elétricos no Brasil.

Empilhadeiras / paleteiras (*)

( ) Sim

( ) Não

Empresas que fabricam e/ou comercializam veículos elétricos
para uso em logística no Brasil.

(*) Texto descritivo das
atividades acima, até 250
caracteres; observe-se que o
texto é único para todas as
atividades assinaladas.

FORMA DE PAGAMENTO2
À VISTA ( ) – Pagamento à vista possui um desconto de 5% sobre o valor da anuidade
PARCELADO ( ) – O parcelamento é fixo em três vezes
1- Enviar por email a logomarca do associado em arquivo com extensão .JPG.
2- A opção pela forma de pagamento perdurará para as demais anuidades. Caso o associado deseje alterar a forma de pagamento, deverá enviar um e-mail a

abve@abve.org.br solicitando a mudança para a anuidade seguinte.
3- Favor rubricar a segunda folha.

Instrução: Após o preenchimento e assinatura, enviar pelo correio ou escanear e enviar por e-mail.
Associação Brasileira do Veículo Elétrico - ABVE
Rua Baronesa de Bela Vista, 670 – Cj. 31
São Paulo – SP – CEP: 04612-002

