CENTRO ESPÍRITA "YVONNE PEREIRA"

Rua Renê Lemos Suzano, 104 - Bairro dos Ingleses

-

27.660-000 - Rio das Flores - RJ

Contato: ceypereira@bol.com.br
Portal: www.ceypereira.com
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA "CAMILO CASTELO BRANCO"

Ficha de Inscrição de Leitor
Pela presente, solicito minha inscrição no Clube do Livro Espírita "Camilo Castelo
Branco" (CLE-CCB), como leitor, comprometendo-me ao pagamento mensal de R$20,00
(vinte reais), ciente de que o recebimento do livro só se dará estando em dia com a
mensalidade.
NOME:
ENDEREÇO:
BAIRRO:

End. Eletrônico:

@
CEP:

CIDADE:

ESTADO:

TEL.:

Local de recebimento do livro: LEYP

CEYP

ECT

Assinatura do LEITOR: _____________________________________ DATA: _________________

 Recorte na linha pontilhada e entregue ao novo leitor inscrito.
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA "CAMILO CASTELO BRANCO"
DO

CENTRO ESPÍRITA "YVONNE PEREIRA"
Rua Renê Lemos Suzano, 104 - Bairro dos Ingleses - 27.660-000 - Rio das Flores - RJ

Contato: ceypereira@bol.com.br

Portal: www.ceypereira.com

Você que assinou acima concorda com as seguintes OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) O leitor que desejar, poderá adiantar suas mensalidades, pagando o valor proporcional ao número de
meses.
2) Se você é de outra cidade, faça seu pagamento de uma das seguintes formas:
a) cheque nominal a CENTRO ESPÍRITA YVONNE PEREIRA, enviando-o por carta simples com a ficha
de inscrição para o endereço: Livraria Espírita Yvonne Pereira (Av. Nilo Peçanha, 81-B - Centro - 27.600-000 Valença RJ)

b) dinheiro ou cheque nominal a CENTRO ESPÍRITA YVONNE PEREIRA, depositando-o na conta cujos
dados são: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0945 - OPERAÇÃO 013 - CONTA 01231791-8. Em
seguida, envie por carta simples uma cópia do comprovante de depósito com a ficha de inscrição para o
endereço da Livraria.
3) O CLE-CCB avisa que não terá obrigatoriedade em reservar livro para o leitor com 01 mês de atraso no
pagamento, podendo transferi-lo para outro leitor interessado.
4) Será considerado desistente o leitor com 02 meses de atraso no pagamento. Pedimos que, por gentileza, no
caso de intenção de desistência, o leitor avise o quanto antes para evitar o acúmulo de livros mensais atrasados e despesas
desnecessárias para o CEYP.

5) Não haverá troca de livros, exceto com defeito.

Antecipadamente agradecemos sua colaboração e desejamos a você uma boa leitura!

" Seja qual for a provação que te assinale o caminho, jamais esmoreças."

Emmanuel

