
INSTITUTo CARTA MAGNA DE UMBANDA 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, MARCA, ESTABELECIMENTO 
DOCUMENTO CARTA MAGNA DE UMBANDA 

o INSTITUTO CARTA MAGNA DE UMBANDA, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o n." 38.928.333/0001-58, com sede na Rua 

Miguel Mercúrio, n.° 73, Centro, Avanhandava, CEP: 16.360- 

000, fundado em dois de fevereiro do ano de dois mil e 

dezenove, registrado e reconhecido no cartor io de registro de 

imoveis e anexo R.Dr. Mario Sábino, 356- Centro, Penápolis - SP, 16300-000 estado 

de São Paulo através do Protocolo n.° 5060 de 16/04/2020 descrição

945LvA4, na Cidade de Penápolis-SP, através de seu 

representante legal, fundador e president e, sr. sIVALDO DB 

JESUS, brasileiro, solteiro, conciliador judicial, portador 

do RG n. °40.626.084 -9 e do CPF n. *305.093.248-19, conforme a 

Carta Magna da Umbanda registrada no 8 Cartório de Registro 

de Titulos e Documentos, cadastrado com o núnero de ISBN: 978- 

85-90767-03-9 e protegido pelos dados Nacionais de Catalogaç�o 

(CIP) Câmara Brasileira do Livro SP BRASIL SP, junto com o seu 

Coordenador Geral: ORTIZ BELLO DE soUZA, brasileiro, 
empresário, casado, portador do RG n.° 22.622. 299-8 e do CPF 

n.° 100.409.638-02, residente na Rua Dulcem n. 529, Vila 

Carrão, São Paulo AUTORIzO EXPRESSAMENTE E NONEIO a SP 

senhora DELENE DE JESUS sCHÄTTI, brasileira, casada, 

contadora, portadora do RG n.°5.855.531 e do CPF n. 

013.219.244-61, residente na Rua Frauenfelderstr.39, 8370, 

Sirnach-TG, Suiça, PARA REPRESENTAR O DOCUMENTO CARTA MAGNA 

DA UMBANDA E O INSTITUTO CARTA MAGNA DA UMBANDA EM SEU PAÍS 

DE RESIDÊNCIA (sufÇA), TODO TERRITPRIO EUROPEU, BEM COMO, NO 

REINO UNIDO, lhe conferindo o pleno direito exclusivo e por 

prazo indeterminado, desde que respeitando as regras e normas 
deste documento, podendo responder criminalmente por expor de 

forma inadequável o nome da religião Umbanda, a imagem e o 

nome institucional do documento no Brasil e no Mundo. 
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INSTITUTO CARTA MAGNA DE UMBANDA 

APresente autorização é concedida pelo ICMU e é a 
titulo gratuito e voluntário, abrangendo a licença de assinar 

pela representação de forma direta ou indireta, bem com0, 

documento e de materiäis de impressão e divulgação do 

divulgação interna e/ou externa, inclusive em mídias digitais 
e outras que existam ou venham a existir no íuturo, para 

veiculação/distribuição território nacional e em 

internacional todos eventoS realizados devera ser OS 

Comunicado ao ICMU por qualquer ferramenta eletronica. 

A representante legal fica expressamente proibida 
alterações no documento de qualquer forma de 

de fazer 

digitação, logo ou cores, sem prévio comurnicado, concord�nc ia 
ou autorização do Instituto Carta Magna da Umbanda, sob pena 
de responsabilidade civil e criminal. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro 
que autorizo o uso acima descrito, sem que nada haja a ser 
reclamado a título de contraprestação. 

Assina por livre espontanea vontade as partes que acodão com o documento relacionado acima. 

Avanhandava, 3, de maio de 2021 
M 

S11078AA09176 

Presidente 
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Coordenador 

Nomeada 
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