Alameda dos Guatás, 445 - CEP 04053-041, São Paulo/SP, Brasil. Telefone / WhatsApp (0XX11) 97712-7847 E-mail: sinapesp.aiap@uol.com.br

CADASTRO DE FILIAÇÃO AO SINAP-ESP/AIAP
O1. SOBRE o SINAPESP:
O Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos, SINAP, sob o nome fantasia de SINAP-ESP, tem sede e foro no
Município de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Alameda dos Guatás, 445 Vila da Saúde, CEP: 04053041, São Paulo/SP, sendo de abrangência nacional, organizado nos termos da Constituição Federal da República
Federativa do Brasil e conforme legislação que rege a matéria. É constituído, sem fins lucrativos, para fins de defesa e
representação da categoria profissional dos artistas plásticos, artistas visuais e fotógrafos, empregados ou não,
visando à melhoria das condições de vida e trabalho de seus representados, à independência e autonomia da
representação sindical, bem como à manutenção e defesa das instituições democráticas, da moralidade e da
probidade no trato da coisa pública, acima dos interesses pessoais. Representação legal nos interesses individuais e/
ou coletivos, perante quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, inclusive autoridades judiciárias ou administrativas, em
questões judiciais ou administrativas e a participação nas negociações coletivas de trabalho, quando for o caso.
O SINAP-ESP agrega o Comitê Nacional Brasileiro da AIAP/UNESCO. Criada em 1954, a AIAP mantém sua sede na
UNESCO em Paris. Todo artista que se filiar ao SINAP-ESP poderá se filiar ao Comitê Nacional Brasileiro da
AIAP/UNESCO, sendo reconhecido como profissional da categoria de artes visuais em todos os países.
2. DOCUMENTOS PARA SE FILIAR:
Para filiar-se ao SINAP-ESP/AIAP é necessário o envio de UM dos comprovantes abaixo, o envio de certificados e
afins devem ser CÓPIAS, não envie originais pois não haverá devolução:
a) Comprovante de uma exposição individual, ou duas exposições coletivas, ou dois salões de arte, todos realizados
nos últimos dois anos;
b) OU curriculum artístico comprovado mediante flyers, convites, catálogos ou outros documentos comprobatórios
como certificados, publicações, etc., facilitarão a aprovação;
c) OU diploma universitário relativo a artes plásticas;
d) OU ser reconhecido como artista pelo consenso dos associados, para isso é necessário o envio de fotos de obras
de sua autoria.
3. SOBRE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS:
Dentro desta ficha de inscrição na devida área você deve anexar os seguintes documentos:
a) CÓPIA de documento comprobatório de sua preferência conforme citado acima;
b) 01 (uma) foto tipo 3x4, a foto será utilizada no documento emitido.
c) A ficha de inscrição abaixo impressa e preenchida.
4. SOBRE O VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
Ao recebermos a sua inscrição ela será avaliada pelo Conselho e Diretoria, e uma vez aceito, lhe será enviado os
dados bancários do sindicato para pagamento através de DEPÓSITO BANCÁRIO ou TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
do valor correspondente ao pagamento da ANUIDADE, que hoje é de R$390,00 com direito a carteirinha NACIONAL
E INTERNACIONAL (SINAP-ESP/AIAP) ou R$300,00 com direito apenas a carteirinha NACIONAL (SINAP-ESP).
NÃO há a opção de emitir apenas a internacional.
A ANUIDADE é o único valor que o artista interessado em se filiar irá pagar, não há outras cobranças mensais ou
semestrais.
5. SOBRE INSCRIÇÕES COM DESCONTOS:
Estudante de curso superior em artes plásticas com ¾ do curso concluído terá desconto de 50% na anuidade.
6. SOBRE O USO DO DOCUMENTO E BENEFÍCIOS:
As carteirinhas são seu documento de COMPROVAÇÃO de sua PROFISSÃO como ARTISTA, além disso, pode ser
utilizada para conseguir descontos em nossa rede de benefícios (que pode ser consultada em nosso site na aba
BENEFÍCIOS: www.sinapespaiap.com.br) e descontos e/ou entrada gratuita em locais de cultura como museus.
7. SOBRE A VALIDADE DO DOCUMENTO:
As carteirinhas emitidas pelo SINAP-ESP possuem validade de 1 (um) ano a partir da data de emissão. NÃO
realizamos emissões de carteirinhas com validade MENOR que 1 (um) ano.
8. SOBRE OS PRAZOS E FORMAS DE ENVIO:
Uma vez pago, a sua inscrição estará completa e receberá um e-mail notificando o envio via Correios como envio de
CARTA COMERCIAL SIMPLES com prazo de entrega entre 4-6 dias úteis (prazo informado pelos Correios) onde
receberá as carteirinhas do SINAP-ESP (nacional) e/ou da AIAP (internacional), conforme a opção escolhida no
preenchimento deste formulário. Carteirinhas solicitadas com URGÊNCIA poderão ter outras formas de envio que
deverão ser solicitadas pelo artista, sendo este responsável pelo pagamento de taxa de envios diferenciados, como
por exemplo, taxas de envio cobrados por aplicativos de entrega ou serviços do tipo Sedex 10.
Não é necessário enviar esta página ela é um informativo, envie apenas a página abaixo.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Anexar: uma foto 3 x 4 do artista e documentos comprobatórios, conforme item 2.

Nome completo

Nome Artístico

Endereço

CEP

Cidade

Mãe:

Estado

Pai:

Data
Nasc.:

CIC/CPF:

RG/RGE:

_______/________/_______
Gênero a qual me reconheço e gostaria de ser tratado(a): Feminino
Estado Civil:

Masculino

Nacionalidade:

Natural de:

Telefones (DDD+número):

E-mail:

Site:

Escolaridade:
Não escolarizado(a)

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Curso Técnico

Nível Superior

Pós-Graduação

Nome do curso de nível superior/ pós-graduação:

Atividade artística desenvolvida: (Ex. pintura, arte digital, escultura, gravura, fotografia, etc.)

Modelo de carteirinha/documento:
R$ 390,00 – Nacional (SINAP-ESP) e Internacional (AIAP UNESCO).
R$ 300,00 – Apenas Nacional (SINAP-ESP).

Declaro que as informações fornecidas neste cadastro são verdadeiras, em caso de atualizações fornecerei dados
atualizados.
_________________________________________, ________ de ____________________________de ___________
Assinatura:
______________________________________________________________________

