
ACADEMIA BRASILEIRA DE EVENTOS E TURISMO 
CNPJ Nº 08.240.702/0001-54 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O presidente da Diretoria Executiva, no exercício de suas 
atribuições, consoante inciso II do Art. 20 do Estatuto Social da 
ACADEMIA BRASILEIRA DE EVENTOS E TURISMO (“Academia”), 
vem convocar para a Assembleia Geral Extraordinária a se 
realizar no dia 14 de julho de 2.021 das 14 às 18 horas, sendo 
obrigatório conforme art 38 § 2 a presença mínima de dois 
terços dos membros acadêmicos, mantenedores e associados 
com direito a voto, no Centro de Convenções Rebouças, sito à 
Av. Rebouças, 600 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-000, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Mudança da sede - Novo endereço – Rua Francisco
Carvalho Henriques, 66 SP-SP

2. Inserção no Artigo 3, §VIII -Produção, edição e
venda de livros, revistas e sites impressos ou
eletrônicos, bem como, comercialização de anúncios e
patrocínios.

3. Inserção no Artigo 14, parágrafo terceiro, §E –
Venda de livros e revistas, e anúncios e patrocínios no
site, livros e revistas.

4. Eleição de novo diretor – considerando a renúncia
do diretor José Estevão Cocco, efetivada no dia 20 de
maio de 2021.

São Paulo, 14 de junho de 2021. 

Sergio Junqueira Arantes Elza Tsumori 
Presidente  Diretora Adm Financeira 
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