
O presente formulário deve ser impresso e assinado em 02 (duas) vias. A primeira página deve ser rubricada pelo responsável legal 

da Abelhinha. Uma cópia deve ser mantida nos arquivos permanentes do Bethel e outra deverá ser entregue ao responsável legal da 

Abelhinha. Ato contínuo, o Bethel deverá enviar uma cópia digitalizada para o e-mail: colmeiasmg@gmail.com. 

 

FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO DE MÍDIA - COLMEIAS MINEIRAS 

 

Por meio deste formulário, AUTORIZO a captação e o uso da imagem, voz e nome da 

“Abelhinha”, criança abaixo qualificada, pelas Filhas de Jó Internacional, em todos os 

seus níveis organizacionais, incluindo mas não se limitando a Colmeia do Bethel # ____ 

da cidade de __________________________________ - Minas Gerais, em todo e 

qualquer material como fotos, vídeos, publicações, informativos, sites, redes sociais, 

documentos e outros, de forma impressa ou digital/eletrônica .A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem, voz e nome em todo o território nacional e no exterior, sob qualquer 

forma e meios, com finalidade promocional e/ou institucional para utilização em toda e qualquer atividade 

promovida pelas Filhas de Jó Internacional, em especial àquelas realizadas através das Colmeias, Bethéis e 

Conselhos Guardiões subordinados ao Grande Conselho Guardião de Minas Gerais, do Grande Conselho 

Guardião de Minas Gerais e do Grande Bethel de Minas Gerais, sejam essas destinadas à divulgação ao público 

em geral ou não. Por meio deste formulário, renuncio expressamente a direitos autorais ou quaisquer outras 

compensações que possam vir a ser decorrentes ou relacionadas ao uso da imagem, nome e voz da “Abelhinha” 

abaixo qualificada pelas Filhas de Jó Internacional. Declaro estar ciente de que a presente autorização vigorará 

por tempo indeterminado, ressalvado o direito revogá-la a qualquer tempo a pedido, respeitada a utilização de 

materiais porventura já impressos, produzidos e/ou distribuídos, bem como para os casos de materiais digitais, 

o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para sua retirada e/ou substituição. Declaro estar ciente e de acordo de 

que a organização Filhas de Jó Internacional e seus representantes não se responsabilizam pela utilização de 

imagem, voz e nome da “Abelhinha” abaixo qualificada por pessoas não autorizadas, bem como não se 

responsabilizam pela criação e utilização de qualquer material com desvio da finalidade aqui mencionada, por 

pessoas autorizadas ou não, resguardado o direito de ação em face dos responsáveis de forma individual. 

 

Por favor, marque abaixo a opção que se aplica à sua situação atual: 

(   ) Eu sou pai ou mãe ou tutor (a) legal da criança nomeada abaixo. CONCEDO A AUTORIZAÇÃO, 

declarando que li e estou de pleno acordo com todo o conteúdo acima. 

(   ) Eu sou pai ou mãe ou tutor (a) legal da criança nomeada abaixo. NÃO CONCEDO A AUTORIZAÇÃO 

contida neste formulário.  

 

DADOS DA “ABELHINHA”: 

Nome completo : ________________________________________Data de Nascimento:____/____/_____ 

Filiação: _______________________________________________________________________________ 

Endereço completo : _____________________________________________________________________ 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL: 

Nome completo : ________________________________________________________________________ 

Grau de parentesco com a Abelhinha: ______________________________________________________ 

CPF : _________________________________RG: ____________________________________________ 

Endereço completo : _____________________________________________________________________ 

E-mail :___________________________________Telefone/Celular:______________________________ 

 

Declaro sob as penas da lei que sou o responsável legal da “Abelhinha” acima nomeada e que todas as 

informações preenchidas neste formulário são verdadeiras, me comprometendo a atualizá-las em caso de 

qualquer alteração. 

 

_____________________, ___/___/_____ 
(Local e data) 

 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 

mailto:colmeiasmg@gmail.com

