
SÓCIOS ATIVOS
O abaixo-assinado solicita seu ingresso na Sociedade Interamericana de Imprensa na categoria assinalada:

q Publicação q Corporativo  q Agência de Notícias     q Jornais Eletrônicos   
Nota: Toda solicitação deve ser enviada acompanhada por um cheque no valor da cota correspondente (vide informações e escala de cotas no verso)

Nome dA Publicação / Grupo de Publicações / Agencia de Notícias _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Endereço____________________________________________________________________________________________________________________
Cidade_______________________________________  Estado  _________________________________  País __________________________________  

_           E-mail____________________________________________ Telefone (_________) _______________________ Fax (_________) __________________
Circulação_________________________________________ Certificado por (entidade): ____________________________________________________
Tipo de Publicação*___________________________  
Ano de fundação _________  Número de Publicações (se for Sócio Corporativo) _____________ Página web ____________________________________

_____ Principal representante junto à SIP_______________________________________________________
(Anexar uma lista separada de outras pessoas que também devem receber a correspondência da SIP)

SÓCIOS 
COLABORADORES        q Invíduo     q Companhia     q Académicos     q Journalistas    q Aposentados
Nome da Pessoa  __________________________________________________________________________________________
Organização  _____________________________________________________________________________________________
Endereço ________________________________________________________________________________________________
Cidade _______________________ Estado ________________________Zip Code_______________ País __________________
Atividade da Organização ___________________________________________Email ___________________________________
Telefone___________________________Fax_________________________________Website____________________________

Exibir informações exigidas no verso 

Nos comprometemos a acatar em todos os seus aspectos a carta, os estatutos e os regulamentos da Sociedade 
Interamericana de Imprensa.

Data _______________________________________  Assinatura e cargo do solicitante _____________________________________________

SOLICITAÇÃO DE INGRESSO



Sócios Ativos
Publicação
Circulação Inferior  a 5,000  côpias
US $145
de 5.001 a 25.000
US$145 pelos primeiros 5.000 mais
US$12 por cada mil ou fração de milhar adicional.
de 25.001 a 50.000
US$395 pelos primeiros 25.000 mais
US$ 7 por cada mil ou fração de milhar adicional.
de 50.001 a 100.000
US$585 pelos primeiros 50.000 mais
US$5 por cada mil ou fraçãi de milhar adicional
de 100.001 a 150.000
US$900 pelos primeiros 100.000 mais
US$ 4 por cada mil ou fração de milhar adicional
de 150.001 a 250.000
US$1.215 pelos primeiros 150.000 mais
US$2 por cada mil ou fração de milhar adicional.
Mais de 250.000
US$1.435
Jornais Eletrônicos
US$ 525

As publicações mensais ou semanais serão cobradas 50% das cotas acima, 
sujeito ao mínimo de US$145. Nota: Para publicações em Espanhol e Português: 
É favor somar mais 60% da cota anual para o Instituto de Imprensa da SIP.

Sócios Corporativos 
Cadeias de Publicações
Menos  de 30.000   US$ 2.100
de 300.001 A 499.999   US$ 2.625
de 500.000 a 999.999   US$ 3.150
1.000.000 ou mais   US$ 5.250
As publicações individuais dentro desta categoria podem se converter em sócios, 
pagando 50% de cota correspondente aos sócios ativos.

Agências Informativas, de serviços fotógraficos e de artigos e 
colaborações
Nacionais    US$ 1.435
Internacionais   US$ 2.200
Serviço internacional completo  US$ 2.975

Sócios Colaboradores
Pessoas vinculadas a jornais, revistas, reprensentações de jornais, agencias 
ou sindicatos de notícias, fotografias e colaborações ou que trabalhem em 
atividades afins:

Individuo    US$ 1.100*
Companhia    US$ 3.300

*Sob recomendação da Comissão de Novos Sócios, a directoria da SIP pode 
autorizar uma redução a US$550 para indivíduos representando firmas 
pequenas.

Acadêmicos    US$      70
Jornalistas    US$    110
Aposentado    US$    135     

DEFENDER a 
liberdade da imprensa 
en toda a América…
FORTALECER e 
manter a dignidade, 
os direitos e as 
responsabilidades 
da profissão 
jornalística…
TRABALHAR pelo 
conhecimiento mais 
amplo e pelo maior 
intercâmbio entre os 
povos americanos…

SEM 
LIBERDAD DE 
IMPRENSA
NÃO HÁ 
DEMOCRACIA

A SIP SE FINANCIA 
EXCLUSIVAMENTE COM 

AS COTAS DE SEUS 
SÓCIOS FIXADAS 

DE ACORDO COM A 
CIRULAÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
PARA PEDIDO PARA SE TORNAR 

MEMBRO DA SIP

Além das informações solicitadas acima, favor enviar as seguintes 
informações sobre a companhia:

•  História da companhia.
•  Nome, endereço pessoal e resumo do histórico profissional dos três 
   principais acionistas/proprietários.
•  Nome, endereço pessoal e resumo do histórico profissional das 
   autoridades (presidente, vice-presidente[s]), tesoureiro e 
   secretário).
•  Nome, endereço pessoal e resumo do histórico profissional do 
   Editor.
•  Nome, endereço pessoal e resumo do histórico profissional do 
   Diretor.
•  Três referências profissionais sobre a entidade/meio.
•  Cópia de uma publicação recente, inclusive seu enfoque 
   informativo para publicações eletrônicas.

Favor enviar estas informações para o nosso escritório:
Aos cuidados da sra. Paola Dirube 

Coordenadora do setor de Membros da SIP
Sociedad Interamericana de Prensa, Inc.

1801 SW 3rd Avenue, Ste. 800
Miami, FL 33129 USA

(Correio eletrônico: pdirube@sipiapa.org) 
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