
 

 
FOTO 

COLORIDA 

(Tipo passaporte) 

 

ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS 

(ASSOCIAÇÃO DE COMISSÕES DE BOXE) 
 ARTES MARCIAIS MISTAS 

CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 

N.o de ID:   

DATA DA EMISSÃO:   

COMISSÃO EMISSORA: 

 

EXPIRAÇÃO:   

 

 

 
PRENOME:   SOBRENOME NOME DO MEIO:  

 

DATA DE NASCIMENTO:   /       /                   SOCIAL SECURITY:                                          

ENDEREÇO:   CIDADE:        ESTADO/PROVÍNCIA:         CEP:        
 

ALTURA:      PESO:   CABELOS:   OLHOS:      

FONE FIXO: ( )          E-MAIL:        

MARCAS DE NASCENÇA, CICATRIZES OU TATUAGENS:  

ANOS DE EXPERIÊNCIA:                                                                                                                                               

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES: 

 
1. O(A) requerente deve solicitar o Cartão Nacional de Identificação da MMA (National MMA ID Card) no estado/província em 

que reside. 

2. O Cartão Nacional de Identificação da MMA não será emitido sem que o formulário de solicitação seja preenchido em sua 

totalidade de maneira exata e verdadeira. Formulários incompletos não serão aceitos e serão devolvidos ao(à) requerente para 

o preenchimento.  
3. Duas fotografias coloridas (tipo passaporte) devem ser submetidas juntamente com o formulário preenchido. 

4. Duas formas de identificação devem ser apresentadas quando da solicitação, incluindo uma fotografia colorida do(a) requerente. 

Os documentos de identificação aceitos incluem, entre outros, a carteira de habilitação, passaporte, identificação emitida pelo 

estado/província ou qualquer outra forma de identificação aceita pela Comissão emissora. 

5. O(A) requerente está ciente de que não poderá competir sem o Cartão Nacional de Identificação da MMA.  

6. O(A) requerente está ciente de que a ABC em colaboração com a Comissão emissora resolverá todas e quaisquer disputas 

referentes a violações desses termos e condições para o Cartão Nacional de Identificação da MMA. O regulamento da ABC é 

definitivo e vinculativo para todas as partes. 

7. O(A) requerente concorda que obedecerá a esses e quaisquer outros termos e condições, regras e regulamentos estabelecidos 
pela ABC e pela Comissão emissora. 

8. O(A) requerente está ciente e concorda que a ABC se reserva o direito de modificar os termos e condições para a emissão do 

Cartão Nacional de Identificação da MMA. 

 
 

Eu atesto que li e estou ciente dos termos e condições referentes à solicitação do Cartão Nacional de Identificação da MMA, que todas 

as informações fornecidas são as minhas próprias, e que são verdadeiras e corretas tanto quanto seja de meu conhecimento. Estou 

também ciente e concordo que qualquer informação falsa, incompleta ou enganosa fornecida no formulário constituirá motivo para a 

revogação ou recusa do Cartão Nacional de Identificação da MMA e estarei sujeito a um ano de suspensão a critério da ABC ou da 

Comissão emissora. 

 

 
 
 

Assinatura do(a) requerente           Data Representante da Comissão   Data 

 
 

revised: 09/29/2008 
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