Anuidade 2018
Prezado Associado,
O Conselho Diretor da ABES, em sua reunião de 18/12/2017, aprovou os valores da
anuidade para o ano de 2018 (veja na tabela abaixo).
A partir desse ano, você mesmo poderá gerar a forma de pagamento de sua escolha, por
meio do site da ABES DN (https://socio.abes-dn.org.br/associados/sessao/new) inserindo o
CPF/CNPJ ou número de matrícula e senha. Os sócios que desejarem receber a cobrança
pelo correio deverão fazer a solicitação escrevendo para: relacionamento@abes-dn.org.br,
andre.teixeira@abes-dn.org.br ou contato@abesba.org.br (ABES Seção Bahia).
Para 2018, o sócio da ABES terá as seguintes opções de pagamento:
 Por boleto bancário, com os descontos de 10%, para pagamento até 31 de janeiro de
2018; de 5%, para pagamento até 28 de fevereiro de 2018; e do valor integral, até 31 de
março de 2018.
OBS: Para o pagamento da anuidade até o dia 31/01/2018, os associados concorrerão a 10 livros
do fundo editorial da ABES-BA.

 Por cartão de crédito, por meio do sistema PagSeguro, podendo parcelar o valor integral
da anuidade em até 6x sem juros, para pagamento até 31 de março de 2018.
Para esclarecer qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a ABES nos e-mails
indicados acima ou pelos telefones (21) 2277-3912, (11) 2737-0118, (11) 2737-0119 ou (71)
3341-1380 (ABES Seção Bahia).

Valores 2018
Categoria

Valor
anual

Desconto de 10%
(venc.:
31/01/2018)

Desconto de 5%
(venc.:
28/02/2018)

2º Trimestre
(Abril, Maio e
Junho)

3º Trimestre
(Julho, Agosto e
Setembro)

4º Trimestre
(Outubro,
Novembro e
Dezembro)

Estudante de
graduação¹

R$ 93,50

R$ 84,15

R$ 88,83

R$ 70,13

R$ 46,75

R$ 23,38

Técnico¹

R$ 183,43

R$ 165,08

R$ 174,25

R$ 137,57

R$ 91,71

R$ 45,86

Profissional

R$ 347,88

R$ 313,09

R$ 330,48

R$ 260,91

R$ 173,94

R$ 86,97

Empresas e
Instituições
de Ensino

Entrar em contato conosco para análise de categoria e valor.

¹ Para as categorias estudante de graduação e técnico será necessária comprovação.

