Prezado(a)s associado(a)s
O ano de 2019 foi complexo e de retrocesso às questões afetas a Educação,
Ciência e Direitos Sociais, dentre eles, o lazer, com ataques perversos a
aposentadoria, direitos trabalhistas, organização administrativa-burocrática do
esporte/lazer e inércia na política de esporte e lazer.
Representando os interesses das associadas e dos associados, a diretoria ANPEL,
se fez presente em diversos eventos acadêmicos-científicos e ações políticas,
oportunidades que fizemos uso da defesa do lazer, em suas diferentes
possibilidades de manifestações de interesse, enquanto direito social e oportunidade
ímpar para o desenvolvimento humano.
Em 2020, nosso empenho e luta não será diferente. Em sua quarta edição, o
Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, que ocorrerá em Porto Alegre, no
período de 12 a 14 de Novembro, se fará espaço privilegiado para a comunidade
acadêmica-científica vinculada a ANPEL reunir-se a fim de ampliar as discussões
sobre as questões afetas ao lazer, assim como propor encaminhamentos e
estratégias que possam auxiliar na superação do descaso que as políticas públicas
de esporte e lazer se encontram. A programação do evento e as datas podem ser
acompanhadas pelo site http://congressos.cbce.org.br/index.php/4cbel/4cbel.
No interesse de manter atualizado seu contato com associadas e associados, a
ANPEL tem buscado meios diversos, seja através de seu site, o qual passou por
atualizações, ficando mais dinâmico ou das redes sociais - facebook
(https://www.facebook.com/groups/1119277224835308/) e instagram (anpel_brasil)
e e-mails.
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,
orientações para filiação e pagamento de anuidades, dentre outras. Também a
página passou por atualização e foi incluída a aba CONTAS, a qual os interessados
poderão acompanhar a prestação financeira.
Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos as datas e valores para quitação
da anuidade 2020, compromisso este de suma importância para saúde e
manutenção da associação, haja vista que é por intermédio deste recurso 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. As informações bancárias para depósitos e o formulário de
atualização de cadastro e envio do comprovante se encontram disponíveis no
endereço http://anpel.com.br/filiacao.php.
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Associadas e associados com anuidades 2020 e 2019 quitadas desfrutarão de mais
de 50% de desconto na inscrição do IV CBEL e mais de 40% aqueles que estiverem
apenas com anuidade 2020 quitada.
Em tempo, ressaltamos que uma força tarefa foi realizada a fim de obtermos o CNPJ
da associação, estando em andamento.
Certos de podermos contar com sua indispensável parceira e participação ativa
frente as demandas da ANPEL, nossos cumprimentos.
Campo Grande-MS, 17 de Março de 2020.
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