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2020-2021 Folha de Anuidades da Federação 
 
№ DO CLUBE:         NOME DO CLUBE:         
 
№ DO SOCIA:         NOME:          
 

A.  Anuidades/Taxas № de Sócias  Anuidade Total 

Anuidades de Sócia Regular    X $74.00  

Anuidades de Sócias Vitalícias   X $10.00  

Taxa de Sócia Nova, Reintegrada* e Iniciante 
*Nota: As taxas de reintegração estão suspensas para o ano de clube 2020-2021. 

 X $10.00  

Soroptimista Internacional Per Capita de Pagamento  (Obrigatório para 
todas sócias) 

 X $9.00  

Seguro de Responsabilidade de Clube (Obrigatório para todas sócias nos 
EUA, Porto Rico, Guam, N. Mariana Islands) 

  X $6.00  

Taxas de inscrição: As assinaturas agora são digitais sem nenhum custo. Os clubes podem enviar qualquer material digital do 
Best for Women mensal para membros vitalícios ou parceiros da comunidade. 

     Total  $ 
     

B.  Contribuições Voluntárias     Total 

Centavos Fundadores Campanha de Clube (voluntário)  X $6.00  

Contribuição de Clube…Capacitando Mulheres e Meninas a Viver Seus Sonhos (voluntário-2020/2021)   
 Esta contribuição representa 10% dos nossos fundos de angariação de fundos locais. Nós estamos 

comprometidas a apoiar os programas da SIA que melhoram a vida de mulheres e meninas ao redor do mundo.  

  

Outras (especifique)     

     Total $ 

     

 Total Geral (A e B) $  

 
 

Nome de quem preencheu:                    Cargo:      

Data Enviada a SIA:__________________________Quantia do Cheque:______________   _ Número do Cheque:____________    __   

No do Cartão de Crédito________________________________________________________________ ____________________   __ 

Data de Validade_____________________Código de segurança 3 ou 4 dígitos (está no verso do cartão): _______________ _  _ ___ 

Nome como aparece no cartão (letra de forma) ________________________________________________________________  _ __ 

Assinatura do dono do cartão______________________________________________________________________________ _  ___ 

Para Pagamentos Online:  Tesoureiras podem usar este 
formulário para verificar o cálculo de suas anuidades. 
 
Para Pagamento Enviado Diretamente ao Escritório Central 
da SIA:  Tesoureiras de clube devem retornar este 
formulário  preenchido juntamente com o pagamento de 
suas anuidades e com a lista de sócias do clube. 
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