	
  

	
  

Em 2016 a BEA começa oferecendo uma pletora de benefícios. Os membros que
estiverem com a sua afiliação atualizada poderão usufruir dos seguintes privilégios e
benefícios.

1. Nossos representantes nas Universidades terão o privilégio de
uma Membership, gratuita por um ano, com todas as benesses aderentes;
2. Participar de todos os programas da BEA: Conferências, Congressos, Cinema,
Teatro, entre outros;
3. Uma aula gratuita, entre os cursos disponíveis em nossos programas;
4. Curso de como investir nos Estados Unidos e/ou no Brasil;*
5. Curso explicando as benesses da cidadania americana, o que o país oferece a
imigrantes documentados e indocumentados;
6. Curso com dicas de como manter a saúde e o condicionamento físico;*
7. Ter seu nome listado como membro ativo no site da BEA (opcional);
8. Curso de Arte Visual, incluindo: pintura em modelo ao vivo, escultura e
colagem;*
9. Curso de aperfeiçoamento de inglês para estrangeiros;
10. Curso de português para americanos e estrangeiros;
11. Cursos de Teatro, Dança, Frevo ou Capoeira;*
12. Curso de Culinária Brasileira;
13. Assistência e contatos com Editoras e Tradutores nos Estados Unidos e no
Brasil;
14. Direito a participar do concurso mensal de conto e poesia. O/A vencedor/a terá
seu nome e obra publicados no website da BEA, e receberá um prêmio;
15. Cada novo membro indicado por outro membro, que adquirir o seu membership,
terá direito a mais uma aula gratuita em qualquer um dos programas disponíveis;
16. A BEA terá seu Blog disponível para todos e cada um de seus Membros;

	
  

	
  

17. Cada Membro da BEA terá seu aniversário natalício reconhecido e celebrado no
primeiro evento ou em data disponível (exclusivo ao membro);
18. Os cursos serão disponibilizados online, através de acesso com senha, para os
Membros;**
19. Usar a sala de eventos da BEA, uma vez por ano, para algo pessoal, de forma
gratuita. O uso será efetuado através de prévia reserva e de acordo com a
ordem de solicitação (exclusivo ao membro).
* Dependendo da procura e disponibilidade;
** Aguardando a atualização técnica.
Veja as categorias de afiliação abaixo, escolha a que melhor se encaixa em seu perfil, e
torne-se um Membro ativo em nossa comunidade!

Escolha a sua afiliação e envie-nos um cheque com o valor respectivo para:
Brazilian Endowment for the Arts – BEA
240 East 52nd Street
New York, NY 10022
Por favor, inclua o seu nome e formas de contato.
Se preferir, entre em contato conosco para discutir as opções de afiliação.
Telefone: 212.371.1556 Segunda–Sexta, das 10:00h às 18:00h
contato@brazilianendowmentforthearts.org

