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Abril de 2007.

III Encontro Nacional AUI em Mariana - MG – Nos dias 27, 28, 29, 30/04 e 01/05 irá
realizar-se o III Encontro Nacional da AUI, na cidade de Mariana. Recebemos até o dia 10
de abril a inscrição de 59 associados e pré-inscrição de outros 12 associados. Com uma
bela programação, especialmente preparada pela regional de Minas Gerais, os
participantes terão a oportunidade de visitar as cidades e monumentos de Mariana, Ouro
Preto, Catas Altas, Santa Bárbara, assistir à apresentações de grupos folclóricos, a um
concerto de música barroca colonial no Santuário do Carmo e a um especial concerto na
Catedral de Mariana, ocasião em que se poderá ouvir o Órgão Arp Schnitger, de 1701.
A exposição cultural programada para o sábado na Câmara Municipal de Mariana, contará com a participação dos artistas
Oscar Araripe (RJ – 1966 – Direito), Alberto Siuff (Turma de 1972) e Regina Albergaria (Turma de 1972) e no mesmo dia
e local haverá o lançamento dos livros de Adriano Batista Dias (PE – 1962 – Engª Mecânica), de Joaci Fonseca de Góes
(BA – 1962 - Direito), de Mércio Vieira (Turma de 1972) e de Oscar Araripe (RJ – 1966 - Direito).
Por uma feliz coincidência, o colega Oscar Araripe estará com a exposição Retrospectiva na Galeria do Grêmio Literário
Tristão de Ataíde da Universidade Federal de Ouro Preto e assim foi incluída no roteiro do Encontro uma visita à Galeria.
Jantar preparatório para o III Encontro Nacional – Em 18 de março, domingo, no restaurante Villa Madalena, estiveram
reunidos 16 associados a convite de Roque Camêllo em reunião preparatória para o encontro em Mariana.
Por onde andam nossos jovens bolsistas – Armando Reis Vasconcelos (CE – 1966 - Filosofia), diretor do Colégio
Equipe, contratou recentemente Romero Galvão Maia (PE – 2006 – Ciências Sociais) para ministrar aulas de Sociologia
para o 2º ano do Ensino Médio. Segundo Armando Vasconcelos Romero revelou-se um jovem brilhante demonstrando
uma compreensão da realidade brasileira em grau bastante significativo. Como primeira experiência de ensino tem
demonstrado um grande potencial e os alunos estão bem satisfeitos. O Colégio Equipe está entre as 20 escolas com
melhores resultados no ENEM e, pelo segundo ano consecutivo, em primeiro lugar das escolas da rede privada.
Armando Vasconcelos e o Colégio Equipe deram suporte ao Programa Jovens Líderes do Brasil durante o processo
seletivo em Pernambuco.
Elida Silva de Oliveira (PR – 2006 – Jornalismo) teve sua monografia contemplada por uma bolsa de financiamento
estudantil oferecida pela ANDI - Agencia Nacional de Direitos da Infância e seu projeto, Entre luzes e sombras adolescência auto-retratada: o universo do adolescente infrator relatado em texto e imagem será custeado pela Agencia.
Ela está desenvolvendo o trabalho junto aos adolescentes que estão cumprindo medida em um Centro de Sócio
Educação em Fazenda Rio Grande (região metropolitana de Curitiba).
Se você participou do Programa Jovens Líderes do Brasil 2006 ou tem notícias de alguém que tenha participado, envie
para aui@aui.org.br para que sejam publicadas neste informativo.

Ajude a AUI contribuindo com qualquer quantia – deposite no Banco Itaú, agência 0568 conta 46269-1
Nossas contas – Estamos recuperando nosso caixa e com isso já podemos pagar as últimas contas que restaram do
programa Jovens Lideres do Brasil. Com as medidas adotadas em relação despesas para cobrança das contribuições, as
despesas com correios e tarifas bancárias diminuíram em torno de 25%. Estamos caminhando bem e continuamos
contando com você.
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Receitas
Contribuições de associados
Receitas evento Mariana - MG
Reembolsos antecipados (livro Rattner)

Créditos
7.150,00
8.242,54
60,81

Despesas
Aquisição de móveis e utensílios
Contas de Telefone e Speedy
Correios
Material de escritório
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Serviços de Motoboy
Serviços gráficos

_____

Total de Créditos

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

15.453,35

Tarifas bancárias / CPMF
Táxi / despesas com locomoção
Xerox e fax
FGTS e INSS
Total de Débitos
FLUXO DE CAIXA
Saldo Inicial em 28/02/2007
Total de Créditos Até 31/03/2007
Total de Débitos Até 31/03/2007
Saldo Final em 31/03/2007

Débitos
130,00
233,64
435,12
66,40
1.602,00
27,90
75,00
428,40
269,48
6,00
67,00
860,40
4.201,34
3.285,32
15.453,35
4.201,34
14.537,33

