
 

 

 
 
 
Associação Internacional 
 
Obrigado por seu interesse no Marble Institute of America (MIA). Mais de 12% dos membros MIA são 
de fora da América do Norte e em expansão. 
 
Por que associar-se? 
 
MIA é a sua conexão com o maior mercado de pedras dimensionais do mundo! 
Acesso, trabalho em rede, suporte técnico, promoção e recomendações estão entre as principais razões para aderir hoje. 
 
Acesso 
Para se conectar ao maior mercado de pedras dimensionais do mundo, MIA ajuda você a se manter informado, explorar 
novos mercados, e mostra o seu negócio a outros membros MIA em todo o mundo. 
 
Trabalho em rede 
Faça parte da comunidade mundial MIA com oportunidades ilimitadas de trabalho em rede. 
 
Suporte Técnico 
Cópia gratuita do Manual de Design de Pedras Dimensionais (única fonte de referência da indústria da pedra nos EUA 
para o design de pedras dimensionais e especificações de construção e detalhes). 
 
Promoção 
Uso gratuito do logotipo membro MIA em seu site, cartões de visita e folhetos. 
 
Recomendações 
Do diretório online MIA por outros que desejam pedra e equipamentos de origem. O site MIA recebe mais de 1,2 
milhões de visitas mensais. 
 
Profissionalismo 
Certificado de membro MIA para mostrar seu status de associado. 
 
 
 
 
"O MIA me conecta com algumas das organizações mais avançadas, de prestígio e alta qualidade em todo o mundo. Estimulo você a se 
envolver com o MIA.”  
 
“Incentive seus amigos e associados do setor a se tornarem membros. Quando todos os fornecedores, distribuidores, fabricantes e 
instaladores na América do Norte, e aqueles ao redor do mundo que trabalham na América do Norte, tornarem-se uma parte do MIA, a 
nossa capacidade combinada certamente fortalecerá a nossa indústria, e a nós todos.” 
 
Membro MIA 



 

 

 

Marble Institute of America 
      Formulário de Solicitação de Cadastro 

Adesão MIA 2015
Marble Institute of America

(T)440-250-9222 (F)440-774-9222

Nome da Empresa _____________________________________________________________________________________ 

Endereço de Entrega ____________________________  Endereço de email (se for diferente) ________________________ 

Cidade _____________________________________   Estado/Província _____________________________________ 

CEP/Código Postal _____________________________  País _______________________________________________ 

Telefone (_____)____________________________  Fax (____)__________________________________________  

Website _____________________________________  

Tipo de Negócio: Esta informação será utilizada para a próxima listagem de Membros do Diretório MIA.  
  Por favor, circule todas as opções aplicáveis:   
 Produtor de Pedras/Pedreira  Distribuidor de Pedras   Fabricante de Pedras      
 Agente de Vendas de Produtos Importador/Exportador de Pedras Manutenção/Restauração      
        Fornecedor de Equipamento           Consultor de Pedras           Instalador de Pedras 
 
Sobre a sua Empresa: As seguintes informações são mantidas em sigilo. 
Número de Funcionários:   _____  
Vendas Anuais Aproximadas (em dólares americanos): 
_____  Menos de $1 milhão    _____  $1-5 milhões    _____ $5-10 milhões      _____$10-25 milhões      _____ Acima de $25 milhões  
 

Taxas para Membros (Mundialmente) —  Valor da Taxa 2015 - $910.00 
Você tem instalações filiais que necessitem dos serviços MIA?  Sim _____    Não _____    #_____  /$120.00 para cada listagem de local 
adicional.  Por favor, indique fax ou endereço de e-mail e informações de contato para cada instalação adicional.    

Valor Total da Taxa $__________            
____ Taxa anual - cobrados anualmente no dia 15 do seu mês de aniversário. 
____ Taxa Semestral - pagamentos devidos: após o recebimento desta forma, e a cada 6 meses por ano.  
____ Taxa Trimestral - pagamentos devidos: após o recebimento desta forma, e a cada 3 meses por ano. 
Planos de pagamento são contínuos e evitam os 2,5% de aumento anual; Após 1 ano, por favor comunique o 

MIA com 30 dias de antecedência em relação à data do cancelamento.                                                    

Método de pagamento de taxas para o 
primeiro ano: (Deve acompanhar esta aplicação) 

__ Cheque da Empresa em fundos dos EUA 
(Anexe cheque invalidado e selecione o número de 
pagamentos acima) 

__ Cartão de Crédito >>>>>>> 

__Transferência Bancária (2.5% aumento 
anual aplicável) 

Número Do Cartão ___________________________________ 
Data de Vencimento: __________ Código de Verificação: _________ 
Nome no cartão (impresso) _____________________________ 
Assinatura: ______________________________________ 
                     Aceitamos Visa, MasterCard e American Express 
Se o endereço de cobrança do cartão de crédito for diferente da empresa - 
listar: 
Endereço Da Rua_____________________________________ 
Cep ______________________ 

Contato Principal da Empresa: 
_______________________________________________________________________________________________              
Nome Impresso     Cargo/Título    E-mail 

Este indivíduo será o principal contato para todos os assuntos de negócios e atividades Marble Institute, terá 
voto da empresa sobre quaisquer questões da associação MIA apresentadas para votação, receberá todas os envios e comunicações MIA 

e concorda que a empresa vai aderir ao Código de Ética MIA 

Fax ou correio eletônico para: MIA 380 E. Lorain Street, Oberlin, Ohio  44074 - Fax: 440-774-9222 


