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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente edital, o Presidente em exercício da ANER – Associação Nacional de 
Editores de Revistas, no uso de suas atribuições, previstas no artigo 23, alínea c, do 
Estatuto Social da Entidade, e em conformidade ao disposto nos artigos 13 e 14 deste 
diploma, convoca os Associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária  , que 
será realizada pela via remota, diante da justificativa abaixo, a ser realizada no dia 7 
de maio de 2021 às 10h30, em primeira convocação, com a presença da maioria 
absoluta dos Associados com direito a voto, ou, em segunda convocação, às 11h com o 
número de Associados que estiverem presentes. 

Embora a sede da ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas, localizada no 
SAF/SUL, Quadra 2, Bloco D, Ed. Via Esplanada ,Sala 101 -CEP: 70070-600 – Brasília/DF, 
seja o local adequado e habitual para a reunião, considerando o estado de calamidade 
pública e as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decretados 
pelo governo do Distrito Federal e das demais capitais e cidades brasileiras, em razão 
da pandemia COVID-19, a referida reunião necessita acontecer, excepcionalmente, pela 
via remota, a fim de evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social 
recomendado pela OMS. 

 
Assim, a reunião será realizada, excepcionalmente, por meio de reunião virtual, pelo 
aplicativo Google Meeting, com acesso pelo link:    
 
ANER - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ASSOCIADO - 2021 
Sex, 7 de maio de 2021 – 10:30 – primeira convocação 
                                           – 11:00 – segunda convocação 
 
Esta é a primeira vez que você usa o GoToMeeting?  
Obtenha o aplicativo através do 
link: https://global.gotomeeting.com/install/781559325 
Ingresse na reunião pelo seu computador, tablet ou smartphone usando o 
link: https://global.gotomeeting.com/join/781559325 
Você também pode discar usando seu telefone para ingressar na sala, através do 
número: +55 21 3500-3941 
 
Código de acesso à sala / ID da sala: 781-559-325 
 
Fica definido, desde já, que a lista de presença será comprovada por todos os meios 
cabíveis, incluindo as imagens dos presentes, e a assinatura de cada membro, que será 
colhida posteriormente. Adverte-se, então, por meio desta, que dadas as circunstâncias 
excepcionais, a reunião será gravada e a voz e imagem dos presentes poderão ser 
utilizadas, servindo como atestado de veracidade. 

https://global.gotomeeting.com/install/781559325
https://global.gotomeeting.com/join/781559325
tel:+552135003941,,781559325
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Ordem do dia:   

a) Deliberar sobre o relatório anual do conselho Diretor; 

b) Discutir e aprovar o parecer da auditoria independente contratada, bem como o 
parecer do Conselho Fiscal sobre as contas e o balanço anual; 

c) Aprovar a proposta de orçamento. 

 

Brasília (DF), 17 de abril de 2021. 

 

 

__________________________________________________ 

Associação Nacional de Editores de Revistas- ANER 
Rafael Menin Soriano – Presidente do Conselho Diretor 

 


