DIR. EXECUTIVA – COMUNICADO ABERTO 001/2019
Objetivo : Divulgação e esclarecimentos sobre desconto temporário

na anuidade
Objeto : Prorrogação do período de descontos na anuidade do

IBDEE, agora possível até às 23h59 do evento em comemoração do
aniversário do instituto, dia 16.08.2019
Fundamentos : Contrato Social (art. 7º, III e § 1º, art. 8º, II; e art. 17, II)

Caros(as) associados(as), apoiadores e possíveis interessados em se associar ao IBDEE.
O IBDEE, associação sem fins lucrativos, por meio do presente C OMUNICADO,
elaborado e devidamente aprovado pelos membros de sua DIRETORIA EXECUTIVA, vem a público
informar que, em prestígio ao evento em comemoração aos seus 4 anos de existência, está
prorrogado o período de descontos na anuidade associativa.
Desse modo, todos os associados ou interessados em se associar ao IBDEE terão até
às 23h59 do dia 16.08.2019 (sexta-feira, dia de nosso evento de aniversário) para poder
aproveitar o desconto de 10% no valor da anuidade do instituto 1.
Abaixo, o resumo das principais informações sobre o assunto em questão:
I.
R$

Associados Efetivos (pessoas físicas) 2:
998 ,00 (1 s.m.) – R$ 100 ,00 (10% de desconto) = R$ 898 ,00;

II. Associados Apoiadores

novos associados: + R$ 300 ,00 (taxa de associação)

(pessoas jurídicas):

II.1. Pequeno porte ou escritórios com até 5 sócios: R$

1.996 ,00

–

(2 s.m.)

R$

200 ,00

(10% de desconto)

=

R$

1.796 ,00;

novos apoiadores: + R$ 500 ,00 (taxa de associação);
II.2. Médio porte ou escritórios com até 10 sócios: R$

2.994 ,00

(3 s.m.)

–

R$

300,00

(10% de desconto)

=

R$

2.694 ,00;

(10% de desconto)

=

R$

4.490 ,00;

novos apoiadores: + R$ 500 ,00 (taxa de associação)
II.3. Grande porte ou escritórios acima de 10 sócios: R$

4.990 ,00

(5 s.m.)

–

R$

500,00

novos apoiadores: + R$ 500 ,00 (taxa de associação)

III.

Dados Bancários (pagamento somente via depósito/transferência)

Banco: I TAÚ

1
2

Agência: 0367

Favorecido:

Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial – IBDEE

Importante:

O comprovante deverá ser encaminhado para o financeiro@ibdee.org.br

Conta Corrente: 15.444-0
CNPJ: 23.160.832/0001-70

Desconto não aplicado, portanto, na taxa de associação para novos associados/apoiadores.
Mantém-se o desconto de 50% sempre concedido aos Associados Fundadores do IBDEE.
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Por fim, a atual D IRETORIA E XECUTIVA do IBDEE enfatiza que se mantém à
disposição para quaisquer novos esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como
aproveita o ensejo deste Comunicado para convidar a todos

(associados e não associados)

novamente para o evento em celebração aos 4 anos de nosso instituto (informações aqui!)

São Paulo, 01 de agosto de 2019

E DMO C OLNAGHI

Presidente

A NDRÉ C ASTRO C ARVALHO

B RUNO F AGALI

D IEGO V ALOIS

R UBENS O LIVEIRA

Vice-Presidente

Diretor de Comunicação

Diretor Jurídico

Dir. Rel. Institucionais

M ARCELA S ANTOS

G ABRIELA B LANCHET

G UILHERME C ORONA

J AIR J ALORETO

Diretora Administrativa

Diretora Executiva

Diretor Acadêmico

Diretor Financeiro

_________________________
* Caso sua empresa/escritório

(pessoa jurídica)

tenha interesse em se associar, por favor, preencha, assine e envie os formulários para

o e-mail ibdee@ibdee.org.br, que entraremos em contato para maiores informações.
** Caso você

(pessoa física)

tenha interesse em se associar, por favor, preencha, assine e envie os formulários para o e-

mail ibdee@ibdee.org.br, que entraremos em contato para maiores informações.
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