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Campanha de recadastramento 
 

Olá, caros sócios e caras sócias. Saudações ao novos sócios e sócias.  
 
Nossa gestão, iniciou em novembro de 2014, depois do X Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e 

Etnoecologia. Desde então, trabalhamos muito para concretizar certos sonhos e certas demandas históricas 
de nossa Sociedade. Com muito esforço, resolvemos uma pendência com a Receita Federal, que, há anos, 
inviabilizava o uso de nossa conta bancária. Desenvolvemos e concebemos a Ethnoscientia, a Revista Brasileira 
de Etnobiologia e Etnoecologia, que já está organizando o seu primeiro volume. Com muito empenho, nos 
aproximamos de diferentes movimentos sociais próximos ao nosso “fazer etnobiológico”, como a Comissão 
Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais e a Articulação Nacional de Agroecologia. Batalhamos 
fortemente ao lado de nossos principais interlocutores, defendendo seus direitos durante o processo que 
culminou no “Novo Marco da Biodiversidade”. Como resultado, conquistamos sua confiança e nossa 
sociedade está indicada para representar permanentemente a academia no novo Conselho Nacional de 
Patrimônio Genético (CGen).  

Foram muitas realizações. Mas nossos desafios não encerram por aqui. Para seguirmos fortes 
precisamos de tua presença ativa. Precisamos de novos sócios que agreguem força à nossa caminhada. 
Portanto, a) iniciamos um processo de recadastramento dos atuais sócios; b) convocação à filiação de novos 
sócios e c) pagamento da anuidade relativa ao ano de 2016.  

Contamos contigo! 
 

A Diretoria 
 
Para recadastramento de sócio, por favor, seguir os passos: 
 
1) Por favor, faça a transferência do valor correspondente à duas anuidades, considerando a tua categoria de 
contribuição, “estudante” ou “profissional”, sendo uma referente à quitação de todas as possíveis anuidades 
atrasadas e outra correspondente ao ano de 2016, para a conta abaixo descrita. Ressaltamos que o valor 
anual para estudantes é igual 88 reais e para profissional é igual à 220 reais;  
 

Titular: Eraldo Medeiros Costa Neto 
Caixa Econômica Federal 
Agência: 3138 
Conta: 45430-4 
Operação: 013 

 
2) Por favor, enviei para gtsoldati@gmail.com, os seguintes dados: Categoria (profissional ou estudante), CPF, 
Instituição, email, email alternativo, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone de 
contato.  
 
3) Aproveite para enviar o comprovante de depósito.  
 
4) Você receberá um retorno de nossa tesouraria;  
 
 
 
 

 

XI Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia 

22 à 27 de Novembro 

Feira de Santana, Bahia      


