Sociedade Amadora Nacional de Ornitologia
São Paulo, 5 de dezembro de 2.021.

BOLETIM INFORMATIVO – JANEIRO / 2022
Ficou definido que o valor da ANUIDADE para 2022 será de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em cota única até 28/02/2022;
R$ 300,00 (trezentos reais) em 3 (três) parcelas mensais de R$ 100,00 (cem reais) cada, sendo a primeira
até 31/12/2021, a segunda até 31/01/2022 e a terceira até 28/02/2022;
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) sem desconto - cota única a partir de 01/03/2022;
Lembrando que o valor da taxa federativa (revista FOB) está incluso nos valores acima.
Obs.: Para pedidos de anéis se faz necessário estar quites com a anuidade em sua totalidade.
Associados especiais pagarão a taxa simbólica de R$ 70,00 (setenta reais) em cota única e terão direito
de 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):
BANCO: BRADESCO (237)
AGENCIA: 0368 (CLÉLIA)
CONTA CORRENTE: 64.940-6
Em nome da SANO (SOCIEDADE AMADORA NACIONAL DE ORNITOLOGIA - CNPJ 51.453.736/000156).
Para um perfeito controle dos pagamentos os sócios deverão informar pelo e-mail:
josepiresgomes@hotmail.com ou por WHATSAAP (11) 98169-8636 (PIRES) a data e valor.
Os pedidos das anilhas serão feitos duas vezes por mês nos dias 10 e 20 e estarão sujeitos aos prazos de
entrega da FOB.
Lembrando que os pedidos 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 evitando transtorno.
Os pedidos após a data limite passarão para o mês seguinte.
Aproveitando a oportunidade desejamos aos nossos sócios, amigos e familiares o nosso muito obrigado
por tudo que vivemos no ano que está terminando e tenham todos BOAS FESTAS um SANTO E FELIZ
NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO, com muitos campeões.
A DIRETORIA.
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