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Dezembro de 2006.

Almoço de final de ano em São Paulo – No dia 09 de dezembro, sábado, às 13
horas, um grupo de 17 associados e amigos da AUI reuniu-se no restaurante
Bonjardim em São Paulo para o último encontro de 2006. Na proposta do encontro
estava programado um “amigo secreto” e assim cada participante trouxe um livro e ali
foi feito um sorteio para a troca de presentes. Durante a brincadeira alguns
associados, além de falar um pouco sobre seu amigo secreto e o livro escolhido para
a ocasião, falou também sobre suas impressões e expectativas a respeito da
Associação.
Foi um momento alegre e especial onde estiveram presentes Abdalla Salomão (SP - 1968 - Direito), Altamiro
Boscoli (SP – 1962 – Direito), Assunção Hernandes (SP – 1963 – Filosofia) acompanhada de sua netinha Laura e
de Beatriz, a babá da pequena Laura, Carlos Moraes (RS - 1965 - Filosofia/Pedagogia), Cristiano Kok (SP - 1967
- Engenharia), Gina Machado (SP-1967-Sociologia e Política), Gunter Pollack da Fundação de Rotarianos de São
Paulo, Helena Albertani (RS - 1965 - Filosofia), Helio Cruz (SP-1970-Economia), Joaquim Bastos (RJ – 1964 –
Engenharia), José Theophilo Ramos Jr (SP – Dirigente AUI – Direito), Lúcio Machado (SP - 1968 - Arquitetura),
Mariana Batich (SP – 1963 – C.Sociais), Sandra Serpa (RS -1970 - Direito/Filosofia), Sérgio Milred (SP – 1964 –
Engenharia) e sua esposa Cristina Milred.
Show de Alceu Valença em São Paulo em 2007 – Em 13 de novembro, durante a última reunião de Diretoria e
Conselho da AUI, foi proposta a realização de um show de Alceu Valença (PE – 1969 – Direito) em São Paulo
com ampla divulgação da entidade em rádios e outros meios de comunicação e com a reversão dos fundos para
a AUI. Os diretores da Regional de Pernambuco, Aristides Cavalcanti Batista (PE – 1970 - Direito) e Mauro
Ferreira Lima (PE – 1970 - Economia) fizeram contato com o colega Alceu Valença que ficou muito animado com
a idéia. O local proposto inicialmente para a realização do evento é o Credicard Hall que fica na Avenida das
Nações Unidas, 17.955 (Marginal Pinheiros) ao lado do hotel Transamérica. Ainda não há uma data definida e
esta dependerá da disponibilidade do local e agenda do cantor assim como do tempo necessário para
organização.
A criação de uma Memória da AUI - Todo o ex-bolsista seria democrática mas firmemente estimulado a
responder com cuidado e carinho quatro questões básicas - quem era você na época, o que a viagem significou
de sério em sua vida, histórias de rir (ou chorar) de que mais se lembra, como foi sua vida e carreira depois. E,
claro, enviar fotos da época. sobre a antiga e nova AUI. Com base nesta história a muitas vozes será organizado
um site e talvez uma futura publicação, de maneira que a história da AUI fique registrada do jeito que ela foi,
relevante, vibrante, divertida.
Esta proposta de Carlos Moraes (RS - 1965 - Filosofia/Pedagogia) foi muito bem acolhida pelo presidente
Cristiano Kok porém Carlos ainda deseja conversar com outros colegas auienses para amadurecer a idéia.
Nossos votos – A AUI deseja a todos os seus associados e amigos um Feliz Natal e um excelente 2007.
Nossas contas: Acompanhe a seguir o balancete de novembro e veja que continuamos com o caixa em fase de
recuperação. Faça a sua contribuição para que possamos iniciar 2007 com um pouco mais de tranqüilidade.
B A L A N C E T E - NOVEMBRO / 2006
AUI - ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERNACIONAL
C.N.P.J. M.F. N. 05.730.764/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 01/11/2006 A 30/11/2006.
Receitas

Créditos

Despesas

Débitos

Contribuições de Associados

4.850,00

Contas de Telefone e Speedy
Correios
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Serviços de Motoboy
Serviços gráficos
Tarifas bancárias / CPMF
Taxi / despesas com locomoção
FGTS e INSS
Darf IR
Total de Débitos

197,78
618,80
2.188,18
27,90
25,00
568,40
371,06
83,00
869,40
13,82
4.963,34

_____

Total de Créditos

www.aui.org.br
Estrada Bela Vista, 479
Embu 06805-120 SP
Brasil
55 11 4241-5464
aui@aui.org.br

4.850,00

Saldo Inicial em 31/10/2006
Total de Créditos Até 30/11/2006
Total de Débitos Até 30/11/2006
Saldo Final em 30/11/2006

FLUXO DE CAIXA
1.729,68
4.850,00
4.963,34
1.616,34

