
 

REGULAMENTO DA CARTEIRA PREVCAPI 
 

FRENTE 
 
1. Ano - Validade da carteira. 
2. RP – Registro Prevcapi é o número de cadastro de cada prevcapiano. 
3. Nome – Completo sem abreviações. 
4. CPF – Número de Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal. 
5. Sexo – M = Masculino – F = Feminino. 
6. RG – Número da Carteira de Identidade. 
7. Data de Nascimento – Dia, mês e ano de nascimento. 
8. Desde – Data de cadastramento na Prevcapi. 
9. Marca d’água -  Brasão da Prevcapi. 
10. Foto. 
 
 
VERSO 
 
1. Apólice – Número da apólice que cobre os seguros e auxílio do 
Prevcapiano. 
2. Título de Eleitor – Número do documento. 
3. Naturalidade - Cidade e o estado que o Prevcapiano nasceu. 
4. Nacionalidade - País que o Prevcapiano nasceu.  
5. Filiação - Nome do pai e da mãe. 
6. Doação - Dados bancários para o depósito mensal da doação do 
Prevcapiano. 
 
 
  



LOGOMARCA  
 
1. O logotipo com representantes das etnias, composto com crianças, adultos, 
idosos e portadores de necessidades de mãos dadas, representando a união dos 
povos em apoio aos capoeiristas. 
2. Elaborada com as cores das etnias e do Brasil, sendo que:  
a. A cor preta representa a Raça Negra 
b. A cor branca representa a Raça Branca 
c. A cor vermelha representa a Raça Vermelha e o sangue derramado pelos 
nossos ancestrais  
d. A cor amarela representa a Raça Amarela 
 
 
SÍMBOLO 
 
1. O Brasão em ouro, representa os capoeiristas integralizados sustentando a 
tocha que simboliza a chama da capoeira, formada com as cores das etnias. 
2. O Brasão em ouro significa o valor do capoeirista. 
3. O brasão em ouro é de uso exclusivo do Mestre com título homologado 
pela Prevcapi. 
 
 
HOMOLOGAÇÃO 
 
De acordo com o Regulamento da Prevcapi, no Capítulo OUTRAS DISPOSIÇÕES: 
 
Os títulos reconhecidos pela PREVCAPI darão prioridades aos capoeiristas sem 
titulação. 
 
1. O mestre que tiver o título homologado pela Prevcapi terá a carteira com a 
foto de paletó branco e o broche com o Brasão em ouro da Prevcapi. 
2. Só o mestre com o título homologado terá a carteira com a graduação e 
como é conhecido na comunidade capoeirística. 
3. O Título de mestre será homologado mediante preenchimento dos requisitos 
estabelecidos no Padrão Curricular Mundial da Capoeira instituído pela Prevcapi. 
 
 
FOTO 
 
1. Tamanho 2,5 x 2,5 cm 
2. Colorida 
3. Traje livre 
4. A foto na carteira do Prevcapiano de terno Branco só pode ser utilizada 
pelo mestre acima de 60 anos de idade. 
5. Foto na carteira do Prevcapiano de terno Branco com o broche de Ouro do 
brasão Prevcapi, só pode ser utilizada pelo mestre com título homologado pela 
Prevcapi. 



OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
1. A aquisição da carteira não é obrigatória. 
2. A carteira será substituída anualmente. 
3. O uso da Carteira Prevcapi fora destas normas será responsabilizado civil e 
criminalmente. 
 
 
CARACTERÍTICAS 
 
1.  PVC rígido 
2.  Com 8,0 Cm x 5,5 cm 
3.  Colorida 
4.  Foto 2,5 x 2,5 cm 
 
 
PREÇOS 
 
1. Individual - R$ 40,00, mais a despesa do correio 
2. Indicando 5 doadores – R$ 20,00, mais a despesa do correio 
3. Indicando 10 doadores – Grátis 
 
 
TODAS AS NORMAS ACIMA PODERÃO SER MODIFICADAS, PARA ADEQUAR AO 
MELHOR ENQUADRAMENTO DOS PRINCIPIOS GERAIS DOS DIREITOS UNIVERSAIS 
DO HOMEM. 
 
 
São Paulo, em 11 de novembro de 2017. 
 
 
 
GERALDO PEREIRA DE SANTANA 
Fundador 


