Salvador, 08 de março de 2022.

Carxs Associadxs ANPEL
A atual Direção da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em
Estudos do Lazer apresenta as pessoas associadxs informações acerca do
andamento das atividades e dos trabalhos desenvolvidos.
Como dito na assembleia de posse, a Direção atual tem seguido nos
trabalhos da estruturação jurídica da Entidade, a fim de dar andamento a todo
trabalho realizado até aqui pelas Direções que nos antecederam. Tal atividade não
tem sido fácil, ao contrário, ela tem se mostrado penosa, custosa e demorada.
Mesmo assim temos paulatinamente conseguido sucesso nas empreitadas
assumidas. Esperamos que em breve possamos ter todo este quadro resolvido, para
que as próximas gestões possam assumir com toda cena burocrática organizada.
Por conta deste trabalho citado, ainda não foi possível abrir neste ano a
inscrição de associadxs novxs ou o pagamento de anuidades de quem já é do
quadro de sócixs. Pedimos a todas as pessoas serenidade e paciência, para que
possamos melhor organizar tudo e assim, logo dar início a todo este processo de
renovação e/ou pagamento de anuidades. De toda forma, já anunciamos que os
valores de anuidades serão mantidos os mesmos dos anos anteriores, ciente que
está a Diretoria de todo o quadro político e econômico do país.
Ainda, afirmamos que está em andamento a organização do V Congresso
Brasileiro de Estudos do Lazer (V CBEL), que será realizado em Fortaleza, no
segundo semestre de 2022. Em breve anunciaremos mais detalhes do evento.
Da mesma forma, a Revista Brasileira de Estudos do Lazer (RBEL) tem
seguido seu trabalho de afirmação no campo, com suas edições regulares, aberta
ao envio de artigos, em constante aprimoramento de seus trabalhos.
De tudo, a Direção da ANPEL agradece a todas as pessoas a confiança e
atenção, afirmando que seguimos no trabalho para a afirmação de nossa Entidade.
Saudações a todxs e sigamos.
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