
TERMO PARA PEDIDO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO 

Eu, abaixo indicado e qualificado, como pessoa física, ou como representante 

da empresa da qual sou sócio, venho REQUERER a veiculação de um anúncio 

comercial (classificado) no programa SINAP NO AR, produzido pelo Sindicato 

dos Advogados do Estado do Paraná, adiante indicado simplesmente como 

SINAP, CIENTE das seguintes condições: 1º) Fico totalmente responsável pelo 

anúncio, seu conteúdo e pelo produto ou serviço anunciado, isentando por 

completo o programa SINAP NO AR, seus apresentadores e produtores, bem 

como o SINAP; 2º) Não divulgarei preço nem valores no anúncio; 3º) Somente 

posso divulgar produtos ou serviços lícitos; 4º) Que a critério exclusivo do SINAP, 

o anúncio pode não ser divulgado; 5º) Que não haverá qualquer pagamento pela 

divulgação; 6º) Que a divulgação será por até quatro semanas, a critério do 

programa SINAP NO AR, ou, a meu pedido excluído; 7º) Que o anúncio será na 

forma de vídeo de até 30 (trinta) segundos, podendo ser produzido por imagens 

de celular, desde que, com boa qualidade para exibição na TV; 8º) O anunciante 

deve ser explicito no seu anúncio de forma clara e de fácil entendimento, 

devendo informar pelo menos duas vezes o número do seu celular para contato; 

9º) Deve ser impresso este TERMO, preenchido e assinado, tirando uma foto e 

repassando pelo whatsapp do SINAP (41) 9-9658-6981; 10º) O TERMO deve 

ser acompanhando de: foto nítida da Carteira de Identidade, CPF, ou CNH, 

comprovante de endereço, se empresa cópia da última alteração do contrato 

social ou requerimento de empresário e cópia do cartão do CNPJ. 

Nome: __________________________________  RG: ________________ 

CPF: _____________________ CNH: ______________ Nasc: ___/___/____ 

Endereço: ________________________________________ nº__________  

Complemento: _________________________________________________ 

Cel: ________________________ e-mail: __________________________ 

Razão Social: _________________________________________________ 

CNPJ: ___________________________  Fone: ______________________ 

Endereço: ________________________________________ nº__________  

Complemento: _________________________________________________ 

Cel: ________________________ e-mail: __________________________ 

 

---------------------------------------          Local e data: _______________________ 


