São Paulo, 9 de dezembro de 2.018.

BOLETIM INFORMATIVO - JANEIRO / 2019.

Em reunião da Diretoria ficou definido que o valor da ANUIDADE para 2019 será de R$. 300,00
(trezentos reais).
Será mantido o desconto para pagamento à vista:
R$. 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) em cota única com desconto até 28/02/2019.
R$. 270,00 (trezentos reais) em 03 (três) parcelas mensais de R$. 90,00 (cem reais) cada, sendo a
primeira até 28/02/2019, a segunda até 28/03/2019 e a terceira até 26/04/2019.
R$. 300,00 (trezentos reais) sem desconto – cota única a partir de 26 de abril de 2019.
Obs.: Para pedidos de anéis se faz necessário estar quites com a mensalidade na sua totalidade, pois
temos que pagar a revista BO.
Lembrando que o valor da Revista Brasil Ornitológico já esta incluso nos valores acima.
Associados especiais pagarão a taxa simbólica de R$ 70,00 (setenta reais) em cota única e terão
direito a comprar 20 (vinte) anilhas e não receberá a revista Brasil Ornitológico publicação
trimestral da FOB e OBJO.
Participarão de exposições e concursos como criadouro coletivo – Amigos da SANO (sócio 018).
Os pagamentos deverão ser efetuados (depósitos identificados ou transferências) no Banco
Bradesco, Agencia 0368-9 (Clélia), Conta Corrente 64.940-6, em nome da SANO – SOCIEDADE
AMADORA NACIONAL DE ORNITOLOGIA (CNPJ. 51.453.736/0001-56).
Para um perfeito controle dos pagamentos os sócios deverão informar pelo e-mail:
josepiresgomes@hotmail.com ou telefones (11) 9 8169.8636 (Pires) a data e valor.
Os pedidos das anilhas serão feitos uma vez por mês todo dia 20 e estarão sujeitos aos prazos de
entrega da FOB.
Lembrando que os pedidos somente serão efetuados após a QUITAÇÃO DA ANUIDADE E A
CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DAS ANILHAS, E DESPESAS COM CORREIOS.

Os pedidos devem ser programados pelos sócios evitado transtorno.
Os pedidos após a data limite passarão para o mês seguinte.

A Diretoria.

