CONTRATO DE MEMBRO SBOE
ANO 2021
DATA ASSINATURA CONTRATO

FOTO
(atualizada, enviar
por e-mail com
resolução mínima
de 150 pixel)

DADOS PARA CADASTRO (usar letra de forma)
Nome: _________________________________________________________________________________________
Nome para crachá: _____________________________________________________ Nascimento:_______________
CPF: ___________________________ Identidade: _________________________ CRO/UF: ____________________
Especialização: ___________________________________________________ Ano de Formatura: ______________
Endereço para correspondência: ___________________________________________________________________
Bairro: ________________________ Cidade: _____________________________ UF:________ CEP: ____________
Tel/Res: _______________________ Tel/Com: _______________________ Tel/Cel: _________________________
Email: _________________________________________________ Estado Civil ( ) Casado ( ) Solteiro ( ) Outros
Possui clínica própria: ( ) Sim ( ) Não

DADOS PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO
( ) Boleto Bancário ou ( ) Cartão de Crédito ( ) VISA ( ) MASTERCARD ( ) AMEX
Número: ______________________________ Validade: ______________Cód. Segurança: ____________
( ) À vista R$ 3.800,00 ou ( ) R$ 3.900,00 em 12 parcelas no cartão ou 08 parcelas no boleto. Este valor e parcelas
são válidos até “30 de Setembro de 2020”, após passa a vigorar os valores e formas de pagamento descritos no verso
deste documento e no site da SBOE. As Revistas serão enviadas trimestralmente a partir da data de associação. Todas
as regras de associação estão disponíveis em nosso site www.sboe.com.br
OBS: O valor para NOVO associado tem acréscimo de (R$ 200,00) de taxa de adesão não está incluso nos valores
acima. Novos associados serão aceitos até 60 dias que antecedem o evento, (ou durante o evento em questão com aval de um
diretor para integrarem no próximo ano). Não há cancelamento de anuidade.
CLÁUSULA ÚNICA
O não pagamento de alguma parcela referente à associação no prazo de 30 dias, será rescindido o contrato de membro associado à
SBOE, mesmo que já tenha sido quitado alguma parcela, não haverá restituição da mesma. O membro será desvinculado
totalmente de todos os benefícios como associado. Caso o ex-associado, utilizar o nome da SBOE para quaisquer fins de divulgação
do seu nome pessoal seja ele somente físico ou jurídico, ou até mesmo difamar o nome desta entidade em questão, o mesmo
responderá juridicamente. Este contrato será reajustado e validado anualmente. Todos os benefícios como membro associado são
válidos da data de recebimento da anuidade, até o mês de janeiro do ano seguinte. Além dos benefícios de membro associado,
com o pagamento da associação deste ano, você terá direito: A inscrição no congresso anual de 2021 (Não estão inclusos os workshops e
hands-on. Caso não haja congresso não há restituição de valores do congresso e cursos, pois os mesmos não são cobrados em sua anuidade); Participação na
Galeria do Sorriso 2021 (caso for aprovado acontece somente durante o congresso); A participação no sorteio de um carro zero (caso haja este item
para sorteio, pois não é uma obrigatoriedade). Caso haja o sorteio, podem participar do mesmo, TODA categoria de membro SBOE pagante,
menos Diretores e funcionários. O sorteado deve estar presente para receber o prêmio. Não participando do congresso o membro
associado não tem direito de receber o material do evento e não é permitido ao membro associado repassar a terceiros sua
inscrição. Sua participação para o congresso em questão deverá ser confirmada à secretaria executiva por e-mail ou fax até 04
meses antes do evento, somente assim será confirmada sua participação. Não estando em acordo em ser mais associado a esta
entidade, o membro deverá entrar em contato com a secretaria executiva “antes do mês de janeiro do ano seguinte”, para solicitar
sua dissociação por escrito via e-mail ou correio. Caso não haja este contato sua atualização como membro associado será
automática. Anuidades aceitas antes da data desde documento, são realizadas para melhor parcelamento do valor investido. O
associado passa a receber todos os benefícios durante seu ano de associado.
As partes abaixo identificadas têm entre si, justo e acertado o presente contrato como descrito frente e verso deste documento,
ficando desde já aceito. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste documento, as partes elegem o foro da cidade do Rio
de Janeiro. E por estarem justas e acordadas assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e efeito.
Rio de janeiro, 01 de Janeiro de 2021

____________________

______________________

Dr(a).

Dr. José Roberto Moura

Membro Associado SBOE

Dir. Financeiro SBOE

Av. Rio Branco, 156 – Sala 2405 – Centro - Rio de Janeiro – RJ CEP: 20040-901
Tel/Whats: (21) 2239-4370 e 99792-1403 / Site: www.sboe.com.br /E-mail: info@sboe.com.br

VALORES DA ANUIDADE 2021 – RENOVAÇÃO ASSOCIADOS EM 2020
Valores para os Associados em 2020 (somente para renovação até agosto de 2020)
À vista R$ 3.300,00 // Parcelado R$ 3.400,00
Abatimento ( ) À vista 3.000,00
( ) Parcelado R$ 3.100,00
( ) Cartão 15x R$ 206,66
( ) Boleto 08x R$ 387,50
Obs: abater R$ 300,00 da revista científica que não foi entregue no ano de 2020 por causa da COVID-19
Valores para Associados em 2020 (somente para renovação - Set/2020 à Out/2021)
À vista R$ 3.700,00 // Parcelado R$ 3.800,00
Abatimento ( ) À Vista R$ 3.400,00
( ) Parcelado R$ 3.500,00
( ) Cartão 13x R$ 269,23
( ) Boleto 07x R$ 500,00
OBS: abater R$ 300,00 da revista científica que não foi entregue no ano de 2020 por causa do COVID-19. O
valor continua fixo, as parcelas vão decaindo após o mês de setembro de 2020.
Nov/2020 à Nov/2021 ( ) À vista R$ 3.400,00
( ) Parcelado R$ 3.500,00
Nov à Dez/2020
( ) Cartão 10x R$ 350,00
( ) Boleto 07x R$ 500,00
Jan à Abr/2021
( ) Cartão 08x R$ 437,50
( ) Boleto 05x R$ 700,00
Mai à Jun/2021
( ) Cartão 06x R$ 583,33
( ) Boleto 04x R$ 875,00
Jul à Ago/2021
( ) Cartão 04x R$ 875,00
( ) Boleto 02x R$ 1.750,00
Aceitaremos a renovação de anuidade até o mês de Agosto de 2021.
VALORES DA ANUIDADE 2021 – “NOVAS ANUIDADES”
Ago à Set/2020
( ) Parcelado R$ 3.900,00

( ) À vista R$ 3.800,00
( ) Cartão 12x R$ 325,00

( ) Boleto 08x R$ 487,50

Out à Dez/2020
( ) Parcelado R$ 4.000,00

( ) À vista R$ 3.900,00
( ) Cartão 10x R$ 400,00

( ) Boleto 08x R$ 500,00

Jan à Mar/2021
( ) Parcelado R$ 4.100,00

( ) À vista R$ 4.000,00
( ) Cartão 08x R$ 512,50

( ) Boleto 06x R$ 683,33

Abr à Jun/2021
( ) Parcelado R$ 4.200,00

( ) À vista R$ 4.100,00
( ) Cartão 05x R$ 840,00

( ) Boleto 03x R$ 1.400,00

Jul à Ago/2021
( ) À vista R$ 4.200,00
( ) Parcelado R$ 4.300,00
( ) Cartão 03x R$ 1.433,33
Aceitaremos novas anuidades até o mês de Agosto de 2021.
BENEFÍCIO DO MEMBRO ASSOCIADO 2021 -

( ) Boleto 01x R$ 4.300,00
(descrito no site www.sboe.com.br)

MEMBRO ASSOCIADO IFED - International Federation Esthetic Dentistry; CERTIFICADO de MEMBRO ASSOCIADO
(personalizado chancelado pelo IFED);REVISTA CIENTÍFICA “The International Journal of Esthetic Dentistry –
Quintessence”; INSCRIÇÃO CORTESIA NO CONGRESSO ANUAL 2021 como Membro Associado (caso haja congresso,
não havendo não há reembolso pois não é cobrado na anuidade); GALERIA DO SORRISO Participação no Congresso
Anual; SORTEIO CARRO 0KM Durante o Congresso Anual (caso haja este item, pois não há obrigatoriedade);
MARKETING PESSOAL Divulgação pelo IP- indicador profissional do site da SBOE; NEWSLLETTER ON-LINE;
Informações e divulgações da SBOE; DESCONTOS – (em produtos e empresas com parceria com a SBOE).
TODOS OS BENEFÍCIOS ESTÃO DETALHADOS NO SITE DA SBOE.
Parágrafo Único: É de inteira responsabilidade da SBOE - Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, o
planejamento e toda a organização do 27o Encontro Anual. Todas as providências em relação ao congresso já citado,
fica a cargo da SBOE, obedecendo apenas seu livre critério, inclusive a contratação de grandes nomes da Odontologia
ou Outros Profissionais renomados em sua área, sem ingerência do Contratante/Empresas/Inscrito/Associado. A grade
completa encontra-se atualizada no site da SBOE. A SBOE reserva-se ao direito de modificar a programação do
congresso sempre que for necessário.
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