Brasília, 15 de agosto de 2018.
Prezadas e Prezados Presidentes de APF no Brasil,
Com muita satisfação e contentamento comunicamos que a situação jurídica da
entidade está regularizada. Hoje, dia 15 de agosto, o Prof Pedro Magalhães, primeirosecretário da FBPF, dirigiu-se ao Cartório de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro para
receber a documentação analisada e devidamente aprovada.
O primeiro passo rumo à reativação jurídica da entidade aconteceu em 2017,
quando um grupo de membros e presidentes de APF decidiu formar uma Chapa intitulada
Reconstruir, cuja primeira meta era a reorganização jurídica da entidade. O segundo
passo foi dado coletivamente, quando houve a votação por aclamação dessa Chapa. O
terceiro passo aconteceu em 18 de janeiro quando foi lançado o Edital de Convocação
para a Assembleia Geral Extraordinária - AGE da FBPF, publicizado, concomitantemente,
no site da entidade, pelos emails das associações, na Página Facebook da entidade e no
Diário Oficial da União. Dando continuidade à tarefa de regularização da Federação, em
20 de abril, o quarto passo foi realizado: membros e presidentes das APF e da diretoria
eleita da FBPF viajaram com recursos próprios ao Rio de Janeiro, acreditando que seria
possível retomar a vida oficial: AGE foi realizada e o novo Estatuto aclamado. Múltiplas e
minuciosas ações precederam cada passo realizado.
Todas as solicitações foram cumpridas. Todos os inúmeros questionários foram
respondidos. Foram idas e vindas ao cartório no Rio de Janeiro e com a paciência de quem
sabe que está no caminho certo, nosso prezado Prof Pedro Magalhães intermediou as
numerosas demandas cartoriais que foram respondidas pela presidente eleita em
Brasilia, enviadas pelos Correios ao Rio de Janeiro.
Próximo passo: envio da documentação para Brasilia, nova sede da entidade e
regularização fiscal da entidade. Sabemos que a regularização fiscal e bancária será
menos árdua, tendo em vista que é uma consequência normal da organização jurídica da
entidade.
Nossos sinceros agradecimentos aos membros presentes à AGE no Rio de Janeiro
e aos membros do bureau e do Conselho Fiscal da entidade. Muito obrigada, Pedro e
membros da APFERJ.
Contem com nosso afinco para trabalhar pelos/as docentes de francês de nosso
país.
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