
 

NAÇÃO MESTIÇA 
MOVIMENTO PARDO-MESTIÇO BRASILEIRO 

Rua Padre João Ribeiro (antiga Av. Penetração II), n.º 19, q. 3, Conj. Jardim Canaranas I, 
Cidade Nova II, CEP 69097-000, Manaus – AM Tel. (92)3641-6358/99215-7655  

CNPJ 07.983.678/0001-80  nacaomestica@nacaomestica.org  www.nacaomestica.org       

PROPOSTA DE ASSOCIAÇÃO/FICHA CADASTRAL 

 

Nome Completo  

Sexo (   ) Masculino   (   ) Feminino Data de Nascimento             /         / 

Estado Civil (   ) Solteiro(a)    (   ) Casado(a)     (   ) União Estável    (   ) Outros 

Profissão  

Endereço Rua/Av. Nº Apt. 

Bairro  CEP 

Cidade  UF 

Telefone Residencial (     ) Celular (     ) 

E-mail  

RG  Órgão Expedidor UF  

CPF  
Declaro reconhecer o Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro como a única instituição representativa do Povo Mestiço Brasileiro, que atuarei 

visando a alcançar as finalidades de seu Estatuto, que acatarei suas normas e de seu Regimento Interno, as decisões da Assembléia Geral e 

da Diretoria, que atenderei às minhas obrigações estatutárias e regimentais e com as mensalidades anuais, que serei fiel à Nação brasileira 

diante de qualquer outra, que atuarei em defesa de sua preservação, da etnia Mestiça Brasileira, da espontânea mestiçagem nacional e contra 
qualquer ação ou ideologia de natureza racista, segregacionista ou antidemocrática. Concordo que Mestiço Brasileiro é o indivíduo que 

como tal se identifica, de cor parda ou não, e que é descendente de mestiço ou de qualquer miscigenação entre índio, branco, preto, amarelo 

ou outra identidade não-mestiça, que se identifica como distinto destas e etnicamente de qualquer outra e que é reconhecido como tal pela 

comunidade da etnia Mestiça Brasileira (nacional, nativa, unitária, indivisível, originada e constituída durante o processo de formação da 
Nação brasileira e indissociável e exclusivamente identificada com esta). Declaro ser Mestiço Brasileiro, nos termos desta definição que me 

comprometo em defender. Concordo que, se verificada falsidade nesta declaração, a inscrição será considerada nula e a pessoa declarante, 

caso tenha sido aceita como associada pelo Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro, será excluída da lista de membros desta Instituição. 

Autorizo receber informativos, comunicados e correspondências do Nação Mestiça e minha inclusão em suas redes sociais. 

 

Pai  

Mãe  

Naturalidade Cidade UF 

Escolaridade (   ) Fundamental    (   ) Médio    (   ) Superior 

Formação 

Acadêmica 

Graduação Universidade 

Pós-Graduação Universidade 

Faz parte de alguma outra organização, movimento ou está filiado a partido político? Qual(is)? 

 

Observações pessoais. 

 
NÃO PAGUE MENSALIDADE ANUAL SEM TER SUA PROPOSTA APROVADA PELA DIRETORIA NACIONAL 

Local: _______________________________________________________  Data:          /          / 

                                                        (Município/UF) 

Assinatura:  _________________________________________________________________________ 

INSCRIÇÃO 
(para preenchimento da Diretoria Nacional) 

Parecer da Diretoria (   ) Aprovada   (   ) Não aprovada 

Inscrito como 

associado 

(   ) Fundador   (   ) Efetivo   (   ) Contribuinte    

(   ) Voluntário   (   ) Benemérito   (   ) Patrocinador 

NÚMERO DE MATRÍCULA: 

Local:                                                                                                            Data:          /          / 

Assinaturas da Diretoria Nacional: 
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