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Edição Especial Dez 2015

A diretoria da SBEt deseja a todos os membros da sociedade os mais sinceros votos
de um Feliz 2016, com muita paz, saude e respeito a todas as formas de vida. E que
tenhamos um Ano Novo cheio de realizações, com muita energia e esperança!
Aproveitamos também para parabenizar a profa. Malu (Dra. Maria Luisa da Silva) e
toda a sua equipe da Comissão Organizadora do XXXIII EAE pela excelente organização do Encontro, que foi um Evento bastante profícuo e prazeroso, na bela e agradável cidade de Belém/PA.
Em nosso primeiro Número do SBEt News de 2016 traremos uma Edição Especial
sobre o Encontro.
Até lá!

Feliz 2016
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Prezado(a) Sócio(a) da SBEt,
Com muita satisfação divulgamos nossos parceiros que oferecem a você, sócio da
Sociedade Brasileira de Etologia, descontos incríveis na compra de suas publicações/ livros.
Cada Editora/ Livraria possui um procedimento para obtenção do desconto. Veja os detalhes abaixo:

Na próxima edição do SBEt News traremos detalhes do nosso
XXXIII Encontro Anual de Etologia que ocorreu em Belém/
PA neste mês de dezembro, traremos também a lista de congressos e simpósios, entrevista com pesquisador da área e muito mais! Aproveite para regularizar sua anuidade com a SBEt e
aproveitar todos esses benefícios.
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Seja um sócio da SBEt!
Para ser nosso associado é muito simples e seguro,
basta preencher o Formulário de Inscrição
no menu SÓCIOS do nosso SITE.
Enviar este formulário para o e-mail:
sbet.tesoureiro@gmail.com
e realizar o pagamento através do PagSeguro
no mesmo link (www.etologiabrasil.org.br)

Prezados Sócios,

Et>
Site SB

Para realizar o pagamento da sua anuidade
acesse nossa página na internet
(www.etologiabrasil.org.br)
e efetue o pagamento através do sistema PagSeguro

Sócios

fb.com/sociedadebrasileiradeetologia

www.etologiabrasil.org.br

NOSSO CONTATO: 2010sbet@gmail.com
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