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Carta de Encaminhamento de Requerimento de Filiação 
 
Rio de Janeiro,  
 
Prezado Senhor: 
 
Agradecemos seu interesse pela ABCA e ficaremos honrados se pudermos contá-lo 
como nosso associado. A ABCA é uma realidade presente e atuante desde 1978. Muito 
já fizemos em prol dos colecionadores, bem como do usuário idôneo de armas em geral. 
Pretendemos continuar na luta, para manter o já conquistado e obter novas realizações. 
Tudo é possível com luta e o apoio de todos os Entusiastas de Armaria do Brasil. 
 
Nossos custos associativos não são altos. No momento, o valor da jóia é de R$120,00 
(cento e vinte reais) e a anuidade também está fixada em R$ 120,00, ficando o total de 
inscrição para o novo associado em R$240,00 (duzentos e quarenta reais). 
 
Junto a esta o Sr. encontrará uma ficha de inscrição. Preencha-a até a assinatura do 
proposto, assine na linha do proposto, pegue a assinatura e o nº do sócio da ABCA 
proponente na linha imediatamente acima (na falta deste, substituí-lo por quem indicou a 
ABCA e no local do número colocar de que órgão ele é); anexar duas fotos 3x4 cm (uma 
para a ficha e outra para a carteira de sócio); anexar cheque cruzado e nominal à 
Associação Brasileira dos Colecionadores de Armas no valor de R$120,00 (cento e vinte 
reais) ou cópia do comprovante de depósito na conta da ABCA abaixo discriminada: 
 
Banco Real, Agência 0287, CC:  0714122-7 
(Este é o modo preferível; não esqueça de anotar seu nome no comprovante) 
 
Uma vez associado o Sr. receberá a carteira de associado, cópia de nosso estatuto, um 
exemplar dos jornais ARMARIA que não estiverem esgotados, a legislação atual sobre 
colecionador, etc.. 
 
Certos que poderemos contar com seu apoio para esta empreitada, permanecemos no 
aguardo de sua resposta. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
Walter C. Merling Jr. 
Presidente do Conselho Diretor 
 
P.S. 1 – Nossas reuniões ocorrem toda terça feira a partir das 18:00 horas 
P.S. 2 – Guarde esta folha 
P.S. 3 – Favor reproduzir as duas folhas para cada um a se filiar. 

 


