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Julho de 2007.

Jantar e palestra com José Francisco Rezek (MG – 1965 – Direito /
Jornalismo) em São Paulo – No dia 21 de agosto haverá um jantar às 19h30 no
Demarest e Almeida que fica na Av. Pedroso de Moraes, 1201 6º andar –
Pinheiros. No dia teremos a oportunidade de ouvir uma palestra do Ex-ministro
das Relações Exteriores e colega auiense José Francisco Rezek. Venha
participar deste agradável encontro e reveja os amigos. Confirme a sua presença
na secretaria da AUI com Denise através do telefone (11) 4241-5464 ou por e-mail aui@aui.org.br. Participe!
Programa Jovens Líderes do Brasil completa 1 ano – O programa que foi inspirado naquele vivido pelos
ex-bolsistas da AUI no período de 1962 a 1971 e que foi um marco na vida de cada dos participantes
completa um ano agora no mês de julho. Há um ano atrás 30 jovens universitários selecionados das oito
regionais da AUI preparavam-se para participar do primeiro Programa Jovens Lideres do Brasil. Chegaram a
São Paulo no dia 21 de julho, uma sexta-feira e, durante 10 dias participaram de uma maratona de
atividades que foram preparadas com especial esmero pela comissão organizadora. O objetivo foi o de
promover a ampliação do horizonte de conhecimento dos estudantes sobre as instituições culturais, políticas
e econômicas do país, pensar o Brasil e suas perspectivas futuras, promovendo a cultura, a ética, a
cidadania e a democracia. E ainda estimular um processo de integração entre os jovens de diversas partes
do país.
O programa foi um sucesso e trouxe muita satisfação à atual diretoria e organizadores que conseguiram ver
realizado este sonho e reviver, de certa maneira, os especiais momentos do passado.
Notícias de Elida Silva de Oliveira (PR – 2006 – Jornalismo) e de Deise Cristiane Rodege (PR – 2006 Enfermagem) – Élida concluiu o curso, Jornalismo – PUC_PR, apresentando à banca examinadora o
trabalho que desenvolveu com adolescentes que cumprem medida num Centro de Sócio Educação em
Fazenda Rio Grande (região metropolitana de Curitiba). Seu projeto Entre luzes e sombras - adolescência
auto-retratada: o universo do adolescente infrator relatado em texto e imagem foi custeado pela ANDI Agencia Nacional de Direitos da Infância Agencia. O trabalho obteve nota 10 e Élida ainda escreveu um livro
reportagem sobre o projeto e tentará a publicação pela imprensa oficial.
Deise também nos enviou notícias contando que concluiu a curso, Enfermagem PUC-PR, e em breve
iniciará uma especialização em UTI.
Maria Angélica e Manfred Rummeld voltam para o Brasil – Maria Angélica Rummeld (BA – 1963 –
Filosofia) nos escreveu dizendo que já marcou a volta do casal ao Brasil e eles estarão chegando aqui em
29 de setembro 2007. Disse que o retorno para a Alemanha está marcado para 3 de março 2008 por causa
da prática do esqui e que no período em que estiver no Brasil pretende participar dos nossos encontros.

Ajude a AUI contribuindo com qualquer quantia – deposite no Banco Itaú, agência 0568 conta 46269-1
Nossas contas – Acompanhe a seguir o balancete de junho..
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Receitas

Créditos

Contribuições de associados

4.880,00

_____
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Despesas
Contas de Telefone e Speedy
Correios
Material de escritório
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Serviços gráficos
Tarifas bancárias e CPMF
Táxi e despesas com locomoção
FGTS e INSS
Total de Débitos
FLUXO DE CAIXA
Saldo Inicial em 30/06/2007
Total de Créditos Até 30/06/2007
Total de Débitos Até 30/06/2007
Saldo Final em 30/06/2007

Débitos
204,03
456,60
53,30
1.752,00
27,90
268,60
243,14
90,20
860,40
3.956,17
6.019,28
4.880,00
3.956,17
6.943,11

