ANUIDADES DA RBras
Caros Associados da RBras (Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria)
Em assembleia geral da RBras, realizada em 24 de Maio de 2018, Curitiba, PR, foram aprovados os valores (em reais)
e prazos para pagamento das anuidades referentes ao ano de 2019 como segue:

Categoria
Full
Regular
Senior
Student
SUPP

Até 15/12/2018
190,00
110,00
30,00
25,00
50,00

Após 15/12/2018
140,00
30,00
30,00
50,00

Legenda:

Full Member: Profissional com Biometrics impressa e JABES online (antes de optar por esta categoria reflita se realmente você
necessita da Biometrics impressa em papel, esta é a única diferença em relação à categoria Regular Member).
Regular Member: Profissional com acesso online à Biometrics e JABES.
Senior Member: Associado da RBras com 70 anos ou mais, com os mesmos benefícios de Regular Members.
Student Member: Estudante com os mesmos benefícios de Regular Member (apresentar documento de matrícula).
SUPP: Supporting Member, associado de outra região que queira apoiar a RBras.

Destacamos a importância dos pagamentos em dia e da atualização de seus dados, principalmente email, na página da
IBS (http://www.biometricsociety.org/) para manutenção do cadastro e recebimento dos benefícios da Sociedade.
Lembramos também que, uma vez associado, aquele que não cumprir com as normas estatutárias
(http://www.rbras.org.br/site/?q=pt-br/content/estatuto), será requisitado o pagamento de anuidades atrasadas quando
da solicitação da reativação da associação.
Atenciosamente,
Izabela R. Cardoso de Oliveira
1a. Tesoureira RBras

Instruções de pagamento:
Para o pagamento solicitamos depósito na conta abaixo:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0269-0
Conta: 35350-7
Favorecido: REGIAO B S I BIOMETRIA (CNPJ: 64.047.327/0001-00)
Após depósito solicitamos o envio do comprovante por email ou por correio nos endereços:
Izabela Regina Cardoso de Oliveira (tesourariarbras@gmail.com)
Departamento de Estatística – DES
Universidade Federal de Lavras - UFLA
Câmpus universitário, Caixa Postal 3037
CEP 37200-000 - Lavras, MG
Seu recibo de pagamento será enviado por email até o dia 10 do mês seguinte à data de quitação.

