Prezado(a)s associado(a)s
ANPEL
Desejamos a todos e todas um 2019 próspero, repleto de energias positivas e
forças para nos mantermos firmes frente às questões políticas e econômicas que
venham por em risco à democracia e os direitos sociais, dentre eles o lazer,
nosso objeto de investigação.
A ANPEL, desde sua fundação vem atuando na representação dos interesses
de associados e associadas, com ações variadas. Dentre estas, podemos citar
como a mais recente, a presença no 2º Encontro do Grupo Gestor Nacional dos
Centros de Desenvolvimento do Programa Rede CEDES do Ministério do
Esporte, realizado em Novembro de 2018, participando ativamente das
discussões e elaboração da Carta de Brasília. Ainda, a Entidade tem buscado
construir posições acerca de diversos movimentos políticos e econômicos, que
de alguma forma tocam o tema lazer e expressado isto em espaços de
comunicação.
Também, tem se feito presente em espaços acadêmicos/científicos, realizados
em diferentes localidades do país. Como exemplo, podemos apontar o
Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, realizado em Campo Grande/MS; o
Congresso Mundial de Lazer, em São Paulo; a Jornada Pedagógica do CBCEBahia em Ilhéus; o 5º Fórum de Pesquisadores da Subárea Sociocultural e
Pedagógica em Porto Alegre e o Fórum de Políticas Públicas de Esporte e lazer
ocorrido em Belo Horizonte. Para 2019, já se encontra firmada apoio/parceria
com os organizadores do 30º ENAREL (segundo semestre em Curitiba) e o 12º
Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde (23 a 26 de Outubro - Bonito
– MS), com presença do tema lazer na programação e representantes da ANPEL
nas discussões. Também, a entidade tem apoiado a publicação de livros, a
exemplo da obra “Políticas Públicas de Lazer e Esporte”, organizada por Junior
Vagner Pereira da Silva e Dirceu Santos Pereira, editado pela Mercado de Letras
e publicado em dezembro de 2018.
No interesse de manter atualizado seu contato com associados e associadas, a
ANPEL tem utilizado meios diversificados de interlocução, como o site oficial,
redes sociais (https://www.facebook.com/groups/1119277224835308/) e emails. De forma específica, no site http://anpel.com.br/ é possível encontrar
espaços atualizados sobre as ações da entidade e, ainda, sobre a Revista
Brasileira de Estudos do Lazer, como também acesso a orientações a respeito
da filiação e pagamento de anuidades, dentre outras. Ainda, a página passou
por atualização e foi incluída a aba CONTAS, a qual já se encontram disponíveis
as prestações de contas de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018
e janeiro de 2019.

Em tempo, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos as datas e valores
para quitação da anuidade 2019, compromisso este de suma importância, haja
vista que é por intermédio deste que asseguramos a realização do Congresso
Brasileiro de Estudos de Lazer, viabilizamos avanços na Revista Brasileira de
Estudos de Lazer e mantemos os custos administrativos da associação.
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Atentem-se que o procedimento para realização do pagamento e envio do
comprovante mudou. Acessem o link http://www.anpel.com.br/filiacao.php e
sigam as instruções para ANUIDADE.
Por fim, valorizando o vínculo e a participação coletiva na manutenção das
demandas relacionadas à ANPEL, associados e associadas com anuidades
2018 e 2019 quitadas até 30 de Abril de 2019, receberão, gratuitamente, em seu
endereço de correspondência, um exemplar do livro “Políticas Públicas de Lazer
e Esporte”.
Certos de podermos contar com a indispensável parceira e participação ativa
frente as demandas da ANPEL, pedimos a articulação e divulgação da
associação junto a pesquisadores e pesquisadoras do lazer ainda
associados/associadas.
Campo Grande – MS, 05 de Fevereiro de 2019
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