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Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019. 

 

ESTIMADO(A) CONFRADE/CONFREIRA,  

MEMBRO DA AELB 

 

A ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL, após deliberações de suas diretorias 

(financeira e geral), em acordo com as normas do Estatuto da AELB sobre a responsabilidade de 

seus membros (Titulares, Eméritos e Correspondentes)1, após tentativas de contatos (algumas com 

sucesso) feitas por telefone, WhatsApp e (neste caso a todos), o envio de carta do tipo “A.R.” (carta 

com confirmação de recebimento). 

Postada nos Correios no dia 14 de fevereiro do ano corrente, trouxe à lume valores devidos 

à AELB, cujo pedido de contato à Secretaria foi atendido por uma boa parcela dos membros desta 

Casa de Letras, sendo que alguns quitaram seus compromissos e outros acertaram o parcelamento 

dos mesmos. 

Assim, solicita-se que, no prazo de até 10 dias a partir do recebimento desta carta, contate a 

Secretaria da AELB e trate com a mesma a forma de pagamento dos valores devidos com a 

secretária da AELB. Informamos, de antemão, que a Diretoria Financeira concedeu o desconto de 

20% e a forma de pagamento parcelada de acordo com o melhor que lhe parecer. 

                                         
1 Art. 16, alínea “b”. 
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Outrossim, no caso de tal contato não vir a ser realizado, conforme decisão da diretoria 

realizada em março e confirmada em abril do ano corrente, seu nome será encaminhado em tal 

data à CADM (“Comissão de Admissão e Desligamento de Membros”), conforme o Art. 18 alínea 

“b”, a fim de que a mesma, pautada no Art. 19, decida pela sua descontinuidade no quadro de 

membros da AELB, tendo seu parecer final apresentado ao presidente em 30 dias, conforme o 

parágrafo 1º do mesmo artigo, de seu Regimento Interno. 

Reiteramos que o contato seja feito, desta vez “por escrito” (conforme deliberação da 

Diretoria na reunião do dia 13 de abril) com a Secretária da AELB, Sra. Aleksandra Muniz, pelo 

tel. (21) 98270-7035 (este número também atende pelo WhatsApp), ou pelo e-mail 

secretaria@aelb.org, ou, ainda, por telegrama ou por carta carta tipo “A.R.”. 

Ficamos, assim, na expectativa de vosso pronto contato. 

 

À vosso inteiro dispor, 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO 

Presidente 

 

    Acad. GERMANO SOARES SILVA 

 Diretor Financeiro 

Acad. RUTH VIANNA 

Diretora Financeira Adjunta 
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