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TERMO DE APOIO INSTITUCIONAL DE PESSOA JURÍDICA  
  

  

Neste ato a Instituição / Associação: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

CNPJ:_______________________________ - ______Devidamente representado neste termo pelo seu Dirigente legal 

Nome: ________________________________________________________________________________________, 

RG nº._______________________________ SSP / ______, CPF/MF nº _______________________________-____,    

 

Torna público através deste termo o total apoio de nossa Instituição ao “ Grupo Especial de Bombeiros - GEBC ” 

que será composto única e exclusivamente por Bombeiro(a)s Civis Voluntários e diversas Instituições do Brasil.   
   
Autorizo o uso da imagem / logotipo da instituição acima descrita nominalmente, em todo e qualquer material entre 

fotos, documentos e vídeos para veiculação de Imprensa Escrita, Falada, Televisionada, na Internet, ou qualquer 

veículo de comunicação da Associação Brasileira de Resgate, Busca e Salvamento / Força Tarefa Brasileira / Grupo 

Especial de Bombeiros Civis, de parceiros, de patrocinadores que sejam essas destinadas à divulgação ao público em 

geral das atividades do Grupo Especial de Bombeiros Civis.   
 

A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, válida em todo território nacional e no 

exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo); (III) 

folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas, jornais, informativos em geral; (V) internet e redes sociais; (VI) 

cartazes e banners; (VII) back-light; (VIII) mídias eletrônicas ou digitais; (IX) painéis, vídeo-tapes, documentários, 

televisão, teatro, cinema), bem como outras formas de divulgação. 
 

Por esta ser a expressão da vontade da instituição que represento, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado futuramente a título de direitos conexos à imagem da instituição em qualquer instância, e 

assino a presente autorização por livre e espontânea vontade, após ler este termo atentamente. 

  

 

 BRASIL - ESTADO_____________________________________, dia _____ de ____________________ de 201___   

  

  

 

_____________________________________________ 

INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARIMBO DO CNPJ DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 


