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Novembro de 2006.

Reunião de Diretoria e Conselho – No dia 13 de novembro, às 18 horas, no escritório
Demarest & Almeida realizou-se reunião de Diretoria e Conselho da AUI. Acompanhe no
resumo que segue os assuntos tratados.
Planejamento de ações para 2007 – O livro AUI, que já foi enquadrado na Lei Rouanet, será
editado em padrão de livro de arte, ilustrado com fotos das turmas, nas versões em português
e Inglês. A revisão do texto ficará por conta de Carlos Moraes (RS – 1965 – Filosofia e
Pedagogia) sob orientação do autor, Manoel Botelho (SP – 1963 – Engenharia). A tradução
para uma versão em inglês será feita profissionalmente por Márcia Alves (RJ – 1967 - Direito).
O lançamento será nacional na forma de diversos encontros regionais.
Foi proposta a realização de um Show de Música Popular Brasileira em São Paulo com
reversão dos fundos para a AUI.
Um encontro da AUI no Congresso Nacional em Brasília deverá ser agendado para o mês de março de 2007 no formato
proposto por Jorge Francisconi (RS – 1965 - Arquitetura) em 2005, porém não foi realizado.
Situação financeira - Foi analisada com a apresentação do balancete de outubro, publicado também neste informe e balanço
do Programa Jovens Líderes do Brasil que ficou um déficit de R$11.000,00 (onze mil reais).
As despesas tiveram um aumento com o registro da funcionária Denise, procedimento inevitável com a transformação da AUI
em OSCIP. A secretaria está operando com o valor mínimo possível de despesas e não há como diminuir mais.
OSCIP – Andamento – Foi feita uma alteração no nome das regionais que passou de Diretoria Regional a Conselho Regional
devido à OSCIP não permitir que pessoas que tenham cargos ou funções públicas exerçam cargos de direção.
O nome de todos os eleitos foi lido e confirmado por Cristiano Kok. O documento será impresso para assinaturas.
Programa Jovens Líderes do Brasil –O programa, já avaliado como muito bom em reunião anterior, terá apenas alguns
pontos que deverão ser alterados e ou incluídos: as palestras deverão ser menos extensas havendo mais espaço para o
debate, a seleção será padronizada em todas as regionais e haverá a inclusão do tema Ecologia e Meio Ambiente.
Sandra Serpa destacou os universitários Romero Galvão Maia (PE – Ciências Sociais) por ter recebido prêmio de melhor
trabalho nacional sobre Ciências Sociais e Mariana Monteiro Xavier de Lima (CE – Arquitetura) por ter ganhado uma bolsa
para um curso na Espanha.
Nas palavras de Cristiano Kok, um grande trabalho foi feito sem respaldo financeiro e este não é um processo adequado.
Houve pouco apoio financeiro por parte dos associados de um modo geral. Poucos contribuíram com muito a exemplo de
Altamiro Boscoli, Francisco Camargo, Joaci Góes e o próprio Cristiano Kok e muitos não contribuíram ou contribuíram com
muito pouco.
Em 2007 não será possível a realização devido à falta de estruturação e assim o próximo Programa Jovens Líderes do Brasil
deverá acontecer em 2008 com um gasto estimado em R$100.000,00.
Manoel Botelho irá preparar, conforme proposta de Altamiro Boscoli, um book detalhado do programa para apresentação aos
possíveis patrocinadores.
Próximo encontro em São Paulo – ficou agendado para o dia 09 de dezembro, sábado, um almoço de final de ano no
restaurante Bonjardim com a proposta de uma troca de livros por sorteio entre os participantes. O valor sugerido para a
participação é de R$40,00 e logo que a disponibilidade do local for confirmada serão distribuídos os convites.
III Encontro Nacional AUI em Mariana
Veja a seguir a programação preliminar do encontro em Mariana - MG
27/04/07 – 6ª feira
Chegada dos participantes, hospedagem no Hotel Providência e jantar informal
28/04/07 – sábado
Passeio turístico à Ouro Preto no trem da Vale (Maria Fumaça) e à noite mostra de artes dos associados
29/04/07 – domingo
Visita à cidade de Mariana e seus monumentos e às 12h00 concerto na Catedral de Mariana
30/04/07 – 2ª feira
Visita às cidades de Catas Altas e Santa Bárbara e ao Santuário do Caraça
01/05/07 – 3ª feira
Retorno dos participantes para seus estados
Já manifestaram interesse em participar do encontro os associados Lutero Gueiros, Luciene Gueiros, Ângela Maria Prata
Pace, Oscar Araripe, Sandra Serpa, os casais Mariana Batich e Alberto Siuffi, Ruy Albergaria e Regina Albergaria, Gina G.G.
Machado e Lúcio G. Machado, Vera Lúcia Bicalho e Luiz Fernando, José Theóphilo e Stella, Cristiano Kok e Débora Kok e
Roque Camêllo e Merania e os jovens universitários José Eduardo, Deise, Romero, Élida e Roberta Reis Bahia.
Reserve, em sua agenda, esta data para estar com o grupo auiense. Participe deste encontro! Faça a sua pré-inscrição
através do endereço aui@aui.org.br ou pelo telefone (11) 4241-5464 e fique atento às seqüências dos informes.
Nossas contas: Ainda não recuperamos nosso caixa depois do Programa Jovens Líderes do Brasil, colabore dobrando sua
contribuição para ajudar a pagar o 13º salário e a dívida de R$11.000,00. remanescente do programa.
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Receitas
Contribuições de Associados

_____

Total de Créditos

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

Créditos
3.630,00

3.630,00

Despesas
Contas de Telefone e Speedy
Correios
Material de escritório
Outras despesas de escritório / manutenção
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Serviços gráficos
Tarifas bancárias / CPMF
Taxi / despesas com locomoção
FGTS e INSS
Darf IR

Total de Débitos

Saldo Inicial em 30/09/2006
Total de Créditos Até 31/10/2006
Total de Débitos Até 31/10/2006
Saldo Final em 31/10/2006

Débitos
197,86
563,60
26,80
4,70
1.588,18
27,90
190,40
321,47
3,00
869,40
13,82

3.807,13

FLUXO DE CAIXA
1.906,81
3.630,00
3.807,13
1.729,68

