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Dezembro de 2007.

Jantar encerra o ano/AUI em São Paulo – Na noite do dia 13 de dezembro, um grande grupo,
reunindo auienses e familiares esteve no restaurante Dominique Bistrô, em Pinheiros, para jantar
de confraternização de final de ano. Em noite animada, falou-se das realizações do ano que finda,
dos planos para 2008, com destaque para o Simpósio que levará 5 estudantes aos Estados
Unidos. Um sorteio de amigo secreto entre os participantes e muitas brincadeiras marcaram o
evento.
Auienses de Pernambuco reúnem-se para jantar de confraternização – Na noite do dia 12 de dezembro, o restaurante La
Comédie Française, em Recife, foi o cenário da reunião festiva com a qual os auienses de Pernambuco despediram-se de 2007.
Muitas presenças, incluindo novos participantes e os membros da Comissão Organizadora do Encontro Nacional lá estiveram, a
chamado da Diretoria Regional.
Encontro de Brasília adiado – Em função de acontecimentos no Senado, do conhecimento de todos, o encontro com o tema
"Educação para o Século XXI" que deveria se realizar no dia 14 de dezembro em Brasília, teve de ser adiado. O evento deverá
acontecer mantendo-se a mesma programação, em fevereiro de 2008, no mesmo local, em data a ser definida e que será
amplamente divulgada.
A AUI leva 5 jovens aos EUA – Mário Becker (RS – 1971 - Medicina), através de seu relacionamento com a Universidade de
Tufts, em Massachussets, trouxe para a AUI a oportunidade de participação de 5 brasileiros em um Simpósio organizado pela
universidade e destinado a líderes universitários, com perfil de atividades comunitárias e ciências humanas. O programa é o "The
Norris and Margery Bendetson 23rd Annual EPIIC International Global Poverty and Inequality Symposium", e acontecerá de 21 a
25 de fevereiro/2008. Os jovens selecionados dentre os que participaram do Programa Jovens Líderes do Brasil em 2006, em São
Paulo, foram Alexandre Hatem Pereira (MG – 2006 - Medicina), Élida Silva de Oliveira (PR – 2006 - Jornalismo), Edson Minarete
Pacheco de Mesquita (CE – 2006 - Geografia), Laura Fernanda Zacher (RS – 2006 – Ciências Sociais) e Rafael Dal Santo (RS –
2006 – Ciências Sociais). Passagens serão custeadas pela AUI e a estada pela Universidade..
Destaque de Auiense 2006 - Élida Oliveira (PR – 2006) formou-se em Jornalismo em agosto de 2007, com a elaboração de um
livro reportagem e um documentário com adolescentes privados de liberdade. Logo em seguida passou a trabalhar como
freelancer no jornal Gazeta do Povo. Após 3 meses, recebeu o convite para integrar a equipe da Secretaria de Estado da Criança
e da Juventude, como assessora de imprensa.
Mensagem – Ao final de mais um ano, queremos levar a todos os auienses e suas famílias, os melhores votos de Boas Festas,
desejando a todos um 2008 pleno de paz, saúde e grandes realizações. Que no novo ano possamos continuar juntos, no sonho e
no empenho de poder, com o nosso trabalho, contribuir para um Brasil melhor.
Em breve o LIVRO AUI – Foram recebidos muitos currículos, fotos e respostas às perguntas propostas para o Livro AUI, em
atendimento à última chamada, feita através do Sumo de novembro. O Livro AUI deverá estar concluído em abril de 2008.
Possíveis patrocinadores podem ser beneficiados pela Lei Rouanet de incentivo à cultura uma vez que o projeto foi credenciado
oficialmente. Para participar, o patrocinador deverá fazer o depósito na conta abaixo e fornecer as informações da empresa
(incentivador) para emissão do recibo de Mecenato, com o qual obterá a dedução do IR. Importante: o valor da doação não
poderá ultrapassar 4% do IR devido.
Conta para depósito:
001 - Banco do Brasil
Agência: 3548-3 – Aclimação
C/C: 16301-5
CNPJ: 03.129.955/0001-31
Fundação Cultural e Artística Gilberto Salvador

Informações necessárias (incentivador)
Nome da empresa
CNPJ
Endereço/Cidade/UF/CEP/Telefone/Fax
Empresa pública ou privada?
Faz parte de algum grupo empresarial? Qual?
Nome do dirigente máximo da empresa incentivadora:

Ajude a AUI contribuindo com qualquer quantia – deposite no Banco Itaú, agência 0568 conta 46269-1
B A L A N C E T E - NOVEMBRO / 2007
AUI - ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERNACIONAL
C.N.P.J. M.F. N. 05.730.764/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 01/11/2007 A 30/11/2007.

Receitas

Contribuições de associados
Receitas de eventos

_____

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
4.350,00
850,30

5.200,30

Despesas

Contas de Telefone e Speedy
Correios
Despesas com eventos
Material de escritório
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Serviços de Motoboy
Serviços gráficos
Tarifas bancárias / CPMF
Táxi / despesas com locomoção
FGTS e INSS
Total de Débitos
FLUXO DE CAIXA
Saldo Inicial em 31/10/2007
Total de Créditos Até 30/11/2007
Total de Débitos Até 30/11/2007
Saldo Final em 30/11/2007

Débitos
337,64
465,00
1.662,00
18,10
2.424,99
27,90
50,00
591,44
227,85
117,50
896,21
6.818,63
3.351,22
5.200,30
6.818,63
1.732,89
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