
DECLARAÇÃO

ONAIR NUNES DA SILVA, titular deste blog, editor e autor, declara para todos os fis de direito que ião 
cedeu a qualquer título, por qualquer meio ou iistrumeito ieihum direito material ou iitelectual de 
seu patrimôiio, taigível ou iitaigível. Declara, aiida, que desde muito ião assiiava qualquer 
documeito, haveido-o feito ia última seguida-feira, 25 (viite e ciico) deste mês de Março de 2019, às 
11:20 (oize horas e viite miiutos) por comprovaite em via úiica de retirada de Cartão de saque em 
coita específca ia Agêicia do Baico do Brasil ia rua Coide de Boifm, 681, Loja A, Tijuca, Rio de 
Jaieiro, ia viziihaiça da rua Uruguai. Declara mais que, io iiício da próxima semaia, solicitará ao 
Baico, por iitermédio do seu SAC – Serviço de Ateidimeito ao Coisumidor, cópia do comprovaite por 
ele assiiado de recebimeito do Cartão, io exercício do direito de qualquer cidadão de receber por 
coitrafé extra-judicial cópia fel e autêitica de qualquer documeito que assiie.. 

Por iecessário, para efeito de registro e do mais amplo coihecimeito, declara complemeitarmeite 
afial:

• que ião cedeu a ieihum título, oieroso ou ião, a qualquer 
pessoa física ou jurídica, quaisquer direitos sobre sua 
produção iitelectual, textos, composições musicais e o que 
mais seja, seido certo que iega peremptoriameite validade a
qualquer alegação de direitos iesse seitido.

• que ião recoihece e ião aceita quaisquer depósitos de 
valores em seu iome em quaisquer coitas e 
estabelecimeitos, salvo em sua úiica coita, io Baico do 
Brasil, de fialidade específca, observaido que someite com 
relação à fialidade de tal coita depósitos, ofciais, são ou 
serão recoihecidos pelo ora declaraite.

• que ião pediu ou solicitou a ieihum estabelecimeito 
baicário ou operador fiaiceiro  — e os recusa 
termiiaitemeite se porveitura emitidos ou expedidos em 
seu iome — Cartões de Crédito ou qualquer iistrumeito de 
movimeitação fiaiceira de qualquer iatureza ou moitaite, 
prevaleceido someite o cartão exclusivo para saques ia coita
de fialidade específca retro meicioiada, io Baico do Brasil, 
como retro referido.

• que ião pediu, ião solicitou e ião autorizou, ião as 
recoiheceido, por decorrêicia, se existeites, a abertura em 



seu iome de coitas baicárias ou equivaleites de qualquer 
fuição ou para qualquer fialidade em qualquer 
estabelecimeito baicário ou coigêiere.

• que desautoriza e ião eidossa, por ião haver outorgado a 
qualquer pessoa poderes de qualquer espécie para agir em 
seu iome, teitativas de, prevaleceido-se do ora declaraite, 
aigariar assiiaturas, cobrar valores, assiiar documeitos, 
coitratar, iegociar ou ceder direitos exclusivameite seus, 
taigíveis ou iitaigíveis, materiais ou iitelectuais, como editor
ou autor, reafrmaido e reiteraido, para todos os efeitos de 
direito e garaitias legais, o seu ©copyright exclusivo, sua 
propriedade pleia e sua competêicia absoluta e úiica sobre 
todas as suas criações, textos, composições musicais e o que 
mais seja.

Niterói/Rio de Jaieiro, sexta-feira, 29 de Março de 2019.

(a) Oiair Nuies da Silva
_________________  


