
Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:48

Para: Ariovaldo <ariovaldo@digitalcert.com.br>

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo6vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es6verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer6ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:43

Para: Bruno Linhares <brunolinhares@cer-fiqueonline.com.br>

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo-vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es-verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer-ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente

Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	

1	de	2 11/11/2015	16:49



Anexos:

Edital de Convocação AGE AARB 16-03-2015.pdf 218KB

Edital de Convocação AGO AARB 16-03-2015.pdf 217KB

Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	

2	de	2 11/11/2015	16:49



Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:40

Para: Fernando de Brito Abrantes <fernandoabrantes@orcose.com.br>

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo7vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es7verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer7ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:45

Para: fernando@cer*fica.net

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo*vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es*verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer*ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:44

Para: Flavia Forte <fforte@cer+sign.com.br>

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo+vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es+verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer+ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:50

Para: Luiz Carlos <luizcarlosaguiar@arservir.com.br>

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo6vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es6verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer6ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:49

Para: marcelo@nialpa.com.br

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo5vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es5verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer5ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:41

Para: mario.munhoz@bdibrasil.com.br

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo7vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es7verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer7ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Data: 27/02/2015 09:55

Para: PAULO HENRIQUE BATISTA <paulo@faciap.org.br>

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo;vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a  Diretoria  da  AARB  com  a  Diretoria  do  ITI  e  ICP  Brasil  para  tratar  dos  interesses  dos  nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es;verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer;ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

Social.

Atenciosamente
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Assunto: Lida: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: "Ariovaldo" <ariovaldo@digitalcert.com.br>

Data: 03/03/2015 14:58

Para: <aarb@aarb.org.br>

Anexos:

winmail.dat 926 bytes
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Assunto: Lida: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: "Marcelo Paiva" <marcelo@nialpa.com.br>

Data: 27/02/2015 10:52

Para: <aarb@aarb.org.br>

Sua mensagem

    Para:  marcelo@nialpa.com.br

    Assunto:  Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

    Enviada:  27/02/2015 10:33

foi lida em 27/02/2015 10:51.

Reporting-UA: nialpa.com.br; Microsoft Outlook 14.0

Final-Recipient: rfc822;marcelo@nialpa.com.br

Original-Message-ID: <06b8e67e8aa5f3356c0880f04372e188@aarb.org.br>

Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed
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Assunto: Re: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Waldir Duminelli <waldir@cer&sul.com.br>

Data: 02/03/2015 16:12

Para: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Ok, recebido

Waldir

Enviado do meu iPhone

Em 27/02/2015, às 09:35, Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br> escreveu:

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em

Brasília.

O mo&vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia

entre  a Diretoria da AARB com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos interesses dos nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem

dos Associados que es&verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam

os dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a

liberação na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP

Brasil  para  que  nos  informem  os  principais  projetos  de  segurança  do  Sistema  Nacional  da

Cer&ficação Digital que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não  terão  direito  a  voto  na  AGE  e  AGO  os  Associados  inadimplentes,  conforme  disposto  no

Estatuto Social.

Atenciosamente
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Assunto: Re: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015
De: Bruno Linhares <brunolinhares@certifiqueonline.com.br>
Data: 27/02/2015 10:53
Para: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Confirmo o recebimento e a presença.

Em 27.02.2015 09:43, Secretaria AARB escreveu:
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Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de
2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo�vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre  a

Diretoria da AARB com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos interesses dos nossos representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es�verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os dados

pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação na

entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil para

que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer�ficação Digital que

deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto Social.

Atenciosamente
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Assunto: Re: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Kleos Teles <gestao@cer%ficadodigital.net.br>

Data: 13/03/2015 16:13

Para: Neide Silva <aarb@aarb.org.br>

Boa Tarde

Neide , gostaria de saber se está confirmada minha par%cipação no Evento em Brasilia , na

segunda feira .

Kleos Johnni Cardoso Teles 

Em 27 de fevereiro de 2015 11:54, <aarb@aarb.org.br> escreveu:

 

 Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI

em Brasília.

O mo%vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à

Assembleia entre  a Diretoria da AARB com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos

interesses dos nossos representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da

Diretoria e nem dos Associados que es%verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março,

que forneçam os dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de

informar ao ITI para deixar a liberação na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os

Diretores do ICP Brasil para que nos informem os principais projetos de segurança do

Sistema Nacional da Cer%ficação Digital que deveremos ajudar a divulgar junto aos

nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme

disposto no Estatuto Social.

Atenciosamente

Re:	Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	
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--

Associação das Autoridades de Registro do Brasil - AARB

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes - São Paulo-SP CEP 05018000

Tel: +5511 25076248

www.aarb.org.br
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Assunto: Re: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: mario.munhoz@bdibrasil.com.br

Data: 27/02/2015 10:49

Para: aarb@aarb.org.br

Bom Dia Neide

Confirma a presença na reuniao em Brasilia no dia 16/03/2015

Mario Augusto Munhoz Dias
CPF.405.306.120-20
AR BDI BRASIL PORTO ALEGRE - RS

At
Mario Munhoz

Em 2015-02-27 10:27, aarb@aarb.org.br escreveu:

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESSE E-MAIL.

 Prezados Associados

 Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias
Gerais Ordinárias e Extraordinárias a serem realizadas no próximo
dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O motivo da convocação da presente fora da sede Social será uma
reunião posterior à Assembleia entre a Diretoria da AARB com a
Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos interesses dos nossos
representados.
 Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens
aéreas da Diretoria e nem dos Associados que estiverem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no
dia 16 de março, que forneçam os dados pessoais para a nossa
Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a
liberação na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do
ITI e os Diretores do ICP Brasil para que nos informem os principais
projetos de segurança do Sistema Nacional da Certificação Digital
que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.
 Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes,
conforme disposto no Estatuto Social.

 Atenciosamente

--

ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL - AARB
Rua Cayowaa, 233 - Perdizes - São Paulo-SP CEP 05018000
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Assunto: RES: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: "HERA CERTIFICADORA | Ana Carolina" <anacarolina@heracer*ficadora.com.br>

Data: 27/02/2015 14:41

Para: "'Secretaria AARB'" <aarb@aarb.org.br>

Claro.

 

junior.rodrigues@heracorp.com.br

 

 

Estamos à disposição para melhores esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

Ana Carolina

Coordenadora

Administra*vo | HERA CERTIFICADORA

Avenida Rebouças, 3482

Jardim Paulistano, CEP 05402-600, São Paulo, SP

Tel./Fax: (55 11) 3283-3767

anacarolina@heracer*ficadora.com.br

 

De: Secretaria AARB [mailto:aarb@aarb.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 12:07

Para: HERA CERTIFICADORA | Contato

Assunto: Re: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

 

Boa Tarde Ana Carolina,

RES:	Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	

1	de	4 11/11/2015	17:26



Por gen*leza pode me passar o e-mail do Junior.

Obrigado

AD,

Neide

On 27/02/2015 11:35, HERA CERTIFICADORA | Contato wrote:

Confirmo o Recebimento.

 

Estamos à disposição para melhores esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

Ana Carolina

Coordenadora

Administra*vo | HERA CERTIFICADORA

Avenida Rebouças, 3482

Jardim Paulistano, CEP 05402-600, São Paulo, SP

Tel./Fax: (55 11) 3283-3767

anacarolina@heracer*ficadora.com.br

 

De: aarb@aarb.org.br [mailto:aarb@aarb.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 11:24

Para: contato@heracer*ficadora.com.br

Cc: anacarolina@heracer*ficadora.com.br

Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

 

 

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

RES:	Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	
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Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI

em Brasília.

O mo*vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à

Assembleia entre  a Diretoria da AARB com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos

interesses dos nossos representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da

Diretoria e nem dos Associados que es*verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março,

que forneçam os dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de

informar ao ITI para deixar a liberação na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os

Diretores do ICP Brasil para que nos informem os principais projetos de segurança do

Sistema Nacional da Cer*ficação Digital que deveremos ajudar a divulgar junto aos

nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme

disposto no Estatuto Social.

Atenciosamente

 

 

 

 

RES:	Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	

3	de	4 11/11/2015	17:26



 

Associação das Autoridades de Registro do Brasil - AARB

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes - São Paulo-SP CEP 05018000

Tel: +5511 25076248

www.aarb.org.br
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Assunto: RES: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Fernando de Brito Abrantes <fernandoabrantes@orcose.com.br>

Data: 04/03/2015 10:54

Para: 'Secretaria AARB' <aarb@aarb.org.br>

Prezado Nivaldo, bom dia

 

Infelizmente não poderemos comparecer devido a compromissos já firmados além do período atual que sabemos

ser muito escasso de tempo.

 

Nas próximas faremos o possível para comparecer.

 

A;,

 

 

 

 

 

 

De: Secretaria AARB [mailto:aarb@aarb.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 09:41

Para: Fernando de Brito Abrantes

Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015
 

 

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias a serem realizadas no

próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo<vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre  a Diretoria da AARB

com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos interesses dos nossos representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos Associados que

es<verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os dados pessoais para a

nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil para que nos informem

os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer<ficação Digital que deveremos ajudar a divulgar junto aos

nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto Social.

Atenciosamente

RES:	Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	
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Assunto: RES: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: Flavia Forte <fforte@cer$sign.com.br>

Data: 02/03/2015 14:53

Para: Secretaria AARB <aarb@aarb.org.br>

Boa tarde.

 

Recebido.

 

Atenciosamente,

 

Flavia Forte Carmo | Gerente de Canais

Cer�sign | fforte@cer$sign.com.br

+55 11 4501.1988 | 9.9301-3225

 

 

De: Secretaria AARB [mailto:aarb@aarb.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 09:44

Para: Flavia Forte

Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

 

 

Favor confirmar o recebimento desse email.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e

Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de 2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo$vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia

entre  a Diretoria da AARB com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos interesses dos nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem

dos Associados que es$verem presentes.

RES:	Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	
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Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam

os dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a

liberação na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP

Brasil para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da

Cer$ficação Digital que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no

Estatuto Social.

Atenciosamente
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Assunto: RES: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

De: "PAULO HENRIQUE BATISTA" <paulo@faciap.org.br>

Data: 09/03/2015 08:59

Para: <aarb@aarb.org.br>

Bom dia, favor nos informar quantas AR hoje fazem parte da Associação e quantas já
conformaram presença.
 
 

Atenciosamente
 

PAULO HENRIQUE BATISTA
Coordenador de Tecnologia da Informação

Gestor da Autoridade de Registro Faciap

(41) 3307-7013

 

 

 

De: aarb@aarb.org.br [mailto:aarb@aarb.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 10:30

Para: paulo@faciap.org.br

Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

 

 

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Prezados Associados

Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais

Ordinárias e Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de

2015, na sede do ITI em Brasília.

O mo5vo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre 

a Diretoria da AARB com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos interesses dos nossos

representados.

Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos

Associados que es5verem presentes.

Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os

dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a finalidade de informar ao ITI para deixar a liberação

na entrada do Prédio em Brasília.

Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil

para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da Cer5ficação Digital

que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.

Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto

RES:	Edital	de	Convocação	AGE/AGO	AARB	16-03-2015 	
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Social.

Atenciosamente

 

 

 

 
 

--
Associação das Autoridades de Registro do Brasil - AARB

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes - São Paulo-SP CEP 05018000

Tel: +5511 25076248

www.aarb.org.br
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