Salvador, 18 de abril de 2022.

Carxs Associadxs ANPEL
A atual Direção da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em
Estudos do Lazer, dando andamento aos seus trabalhos, apresenta a todas as
pessoas associadas uma conquista fundamental para a ANPEL, que foi a criação de
uma conta bancária de Pessoa Jurídica em nome da Entidade.
A efetivação desta conta ajuda a concretizar uma maior organização
estrutural da Entidade, por permitir uma operação bancária de caráter institucional e
materializa todo o esforço até aqui realizado por todas as Direções.
A partir disto, a ANPEL, iniciará, no mês de maio, o recebimento dos
pagamentos da anuidade 2022 e também, novas inscrições de pessoas que queriam
se vincular a Entidade. Como já afirmado, a Direção atual decidiu pela manutenção
dos valores que já são praticados há muito tempo.
Abaixo apresentamos os dados de pagamento:
Categoria
Sócixs pesquisadorxs doutorxs
(pesquisadorxs que possuam o título de doutorado)
Sócixs pesquisadorxs
(com título de mestrado ou de graduação)
Acadêmicxs
(matriculadxs em graduação)

Valor da anuidade
R$ 150,00
R$ 130,00
R$ 70,00

Formas de pagamento:
Transferência Bancária
Banco: Banco do Brasil (001)
Agência: 4279-x
Conta Corrente: 38.902-1
CNPJ: 41.220.613/0001-11
PIX: tesourariaanpel@gmail.com
Feita a transferência ou o pix, a pessoa associada deve enviar para o e-mail tesourariaanpel@gmail.com - o comprovante para que se efetive, no cadastro, o
registro do pagamento da anuidade 2022.
Para novas associações, além desta ação para o pagamento, também
pedimos o preenchimento do cadastro, diretamente na página da ANPEL, em:
www.anpel.com.br - usando a aba associadxs.
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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