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Caros sócios, 

   

 

A Tesouraria Geral vem agradecer a colaboração de todos os seus associados que contribuíram para 

que a nossa SBNC se fortalecesse neste ano de 2015. 

A participação em cursos, eventos, provas, aquisição do selo de especialista e a quitação financeira 

de suas anuidades, permitem que a SBNC, além de cumprir com as suas obrigações financeiras, se 

torne mais independente e mais atuante. 

Trabalhamos nesses anos divulgando a colegas, que se interessam pela neurofisiologia clínica, sobre 

a  importância de termos uma SBNC com mais membros e mais atuante junto os órgãos esponsáveis 

(AMB, ABN, ABMFR, CRM e CFM). Temos conquistados muitas vitórias e somos agradecidos a 

todos que depositam a confiança em nosso trabalho. 

Mantemos uma sede própria na capital do estado de São Paulo, que conta com uma secretária, uma 

empresa contábil e uma assessoria jurídica. Realizamos um Congresso Nacional bianual com 

participação de palestrantes Nacionais e Internacionais, sendo o nosso próximo evento a ser 

realizado em Goiânia no ano de 2017. Além disso, somos afiliados a Federação Internacional de 

Neurofisiologia Clínica e disponibilizamos em nosso site para nossos associados a revista Journal of 

Clinical Neurophysiology e a Clinical Neurophysiology. Fornecemos bolsa à estudantes em eventos 

e patrocinamos eventos de interesse de nossos associados. 

 

Ainda hoje, nossa principal receita é a sua anuidade. Somos 769 associados, e apesar de termos um 

índice de inadimplência em torno de 13%, temos trabalhado para reduzir esse número ano após ano. 

A sua participação e o seu compromisso com a SBNC é muito importante e nos ajudará a melhorar 

ainda mais na consolidação das vitórias já alcançadas. 

Na última reunião da diretoria executiva do ano de 20145 foram considerados fatores financeiros, 

que afetam a sociedade brasileira e as nossas necessidades de cumprir com compromissos 

assumidos, para decidimos realizar um ajuste na anuidade 2016. Assim os novos valores estão 

descritos abaixo e contam com desconto para pagamento até 28/02/2016. 

 



 

Contando com a compreensão de todos e na certeza de podermos manter a SBNC forte e 

independente, nos despedimos desejando boas festas e um 2016 de inúmeras vitórias. 

 

Abraço 

Tesouraria Geral 

Dr. Karlo Faria Nunes 

 

MEMBRO TITULAR - VALOR R$ 400,00 
ANUIDADE 2016 

APLICAR DESCONTO DE R$ 30,00, PARA PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 28/02/16 

 

MEMBRO EFETIVO - VALOR R$ 400,00 
ANUIDADE 2016 

APLICAR DESCONTO DE R$ 30,00, PARA PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 28/02/16 

 

MEMBRO PESQUISADORES - VALOR R$ 200,00 
ANUIDADE 2016 

APLICAR DESCONTO DE R$ 15,00, PARA PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 

28/02/2016 

 

MEMBRO ASPIRANTE - VALOR R$ 80,00 
ANUIDADE 2016 

APLICAR DESCONTO DE R$ 6,00, PARA PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 28/02/16 

 

MEMBRO TÉCNICO - VALOR R$ 40,00 
ANUIDADE 2016 

APLICAR DESCONTO DE R$ 3,00 PARA PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 28/02/16. 

  

 PS: OS BOLETOS FORAM ENCAMINHADOS POR E-MAIL E PELO CORREIO. 

 


