
1ª VIA - COMPROVANTE DA DS 

 

 Cota Nacional Cadastro de Adesão/Atualização  

A Democracia Socialista é uma tendência do Partido dos Trabalhadores. Ela organiza militantes do 

PT, em acordo com o direito de tendência do partido, para lutar pela sua construção como um 

partido socialista, democrático, internacionalista, feminista e antirracista, ecossocialista, defensor 

da ética pública e do republicanismo. 

A tendência é sustentada financeiramente pelos seus militantes. A cota militante é a contribuição 

nacional anual com a tendência. Em dia, ela garante a participação com direito a voz e voto, nas 

instâncias de debate da tendência, pelo período de um ano. São seis faixas de contribuição: 

Selecione sua faixa Renda Mensal Contribuição anual 

(      ) Desempregados (Sem renda) R$ 30,00 

(      ) Até 1,5 salários mínimos R$ 60,00 

(      ) De 1,5 a 5 salários mínimos R$ 120,00 

(      ) De 5 a 10 salários mínimos R$ 250,00 

(      ) De 10 a 15 salários mínimos R$ 400,00 

(      ) Acima de 15 salários mínimos R$ 500,00 
 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

ENDEREÇO:  

CIDADE:  DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / _____ 

BAIRRO:    CEP: ______ - ____ UF: 

FONE: CELULAR: ESCOLARIDADE: 

E-MAIL: CPF :  

DADOS DA MILITÂNCIA 

ÁREA DE ATUAÇÃO: PARTICIPA DO PT DESDE: ______ 

PARTICIPA DA DS DESDE: ______ ASSINATURA: 

DADOS DO PAGAMENTO 

(  )À VISTA (  )PARCELADO (  )DINHEIRO (  )CHEQUE (  )DEPÓSITO  PARCELAS: 

DATA DA ASSINATURA: ____ / ____ / _____  RESPONSÁVEL: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2ª VIA - COMPROVANTE DO MILITANTE 

NOME: DATA DA ASSINATURA: 

RESPONSÁVEL: LOCAL: 

Preencha o cupom, fotografe/digitalize e envie por e-mail juntamente com comprovante de depósito/transferência 
bancária para Associação Caetés. Caso opte pelo depósito/transferência os dados bancários são os seguintes: Banco do 
Brasil (001), Agência 7015-7, Conta Corrente 16658-8, CNPJ 08.644.720/0001-00. Se a sua opção for pelo pagamento 
parcelado deve fazer a negociação com o seu o contato local que ficará responsável pelo cumprimento do parcelamento 
acordado, preferencialmente mediante cheques pré-datados ou transferências eletrônicas previamente agendadas.   

contato@democraciasocialista.org.br  - www.democraciasocialista.org.br 

 

mailto:contato@democraciasocialista.org.br
http://www.democraciasocialista.org.br/

