Sumo

Março de 2007.

Reunião de Diretoria e Conselho - Em 14 de fevereiro de 2007, às 18 horas, no escritório Demarest
e Almeida , reuniram-se os conselheiros Assunção Hernandes (SP – 1963 – Filosofia), Manoel
Henrique Campos Botelho (SP – 1963 – Engenharia) e Reinaldo de Souza Correa (SP - 1962 Medicina), os diretores regionais de São Paulo Francisco José Arruda Camargo (SP - 1969 - Eng.
Mecânica) e Mariana Batich (SP – 1963 – Ciências Sociais) a vice-presidente Sandra José Serpa (RS 1970 - Direito/Filosofia) e o presidente Cristiano Kok (SP - 1967 - Engenharia) para tratar dos
seguintes assuntos de interesse da entidade. Justificaram a ausência Gina Guelman Gomes Machado
(SP – 1967 – Sociologia e Política) Hélio Nogueira da Cruz (SP – 1970 – Economia) e José Theóphilo
Ramos Jr (SP – Dirigente AUI – Direito).
Situação financeira – Nos últimos 3 anos a arrecadação anual foi de R$60.000 em média. O
empréstimo feito por Cristiano Kok (SP – 1967 – Engenharia) ao PJLB 2006 e as despesas
referentes à remessa e seguro dos filmes exibidos na sessão de cinema do PJLB 2006 ainda não foram pagos pois não há caixa para
isso. Existe a necessidade de diminuir as despesas mensais para arrecadação que chega a 20% do valor arrecadado e nesse sentido
foi decidido que à partir do mês de fevereiro o Sumo seguirá com o boleto para contribuição somente para aqueles associados que já
contribuíram por pelo menos uma vez e para os demais seguirá apenas o Sumo diminuindo os valores de postagem e impressão do
boleto pelo banco. Também será acrescentada no Sumo uma frase de incentivo a todos os associados para que contribuam com
qualquer valor depositando na conta corrente da AUI. Aqueles que contribuírem passarão a receber o boleto a partir do mês seguinte.
Programação 2007 – Alceu Valença – Conforme foi combinado na reunião anterior, Sandra Serpa iniciou os contatos com o auiense
Alceu Valença (PE – 1969 – Direito) para um show em São Paulo com o propósito de arrecadar fundos para a AUI. Alceu gostou da
idéia disse que fará um abatimento no valor do cachê para a AUI e propôs como local o Credicard Hall.
Denise deverá entrar em contato com a esposa de Alceu Valença para verificar 3 ou 4 datas possíveis para a realização do show e a
produtora de preferência do cantor para que assim se inicie uma negociação com a produtora.
Encontro de Mariana – Foi apresentada durante a reunião a programação enviada por Merania de Oliveira Camêllo (Turma de 1972)
e, de acordo com os valores apresentados foram calculados e montados pacotes para solteiro a R$480,00, casal a R$790,00 e
estudantes a R$290,00. A programação, descrição dos pacotes e informações para pagamento foram publicados no Sumo de
fevereiro e estão no site da AUI www.aui.org.br.
Foi sugerido que cada diretor regional redija um convite aos associados de sua regional incentivando-os para que participem do
Encontro Nacional.
Roque Camêllo (MG – 1965 – Direito) redigirá uma carta-convite que será distribuída com o Sumo de março. A sugestão de Sandra é
que esta carta seja acompanhada de um folheto dos locais que serão visitados (da Prefeitura destinado aos turistas). Denise deverá
solicitar à Merania.
Para os auienses que já foram homenageados em outras ocasiões como Cézar Elias, Constantino Comninos, Achim Fuerstenthal e
Elizabeth Wadsworth deverá ser preparado um convite especial.
Para a mostra cultural haverá um espaço para obras de artes e outro para livros. Os artistas que participarão da exposição são Oscar
Araripe (RJ – 1966 - Direito), Alberto Siuff (Turma de 1972), Regina Albergaria (Turma de 1972) e Debora Kok (Turma de 1972) com
obras de artes e fotografias e, no espaço dos livros, Joaci Góes (BA – 1962 – Direito), Márcio Vieira (Turma de 1972), Manoel Botelho
(SP – 1963 - Engenharia) , Carlos Moraes (RS – 1965 – Filosofia/Pedagogia) e Fernando Moraes que não faz parte da AUI mas
lançou recentemente o livro Montenegro. Sandra propõe que os artistas doem uma obra para ser sorteada no dia.
Os artistas e escritores participantes deverão fornecer um pequeno currículo para um release pois haverá cobertura pela imprensa
local.
Evento de Brasília – CK entrará em contato com Flávio Bierrenbach (SP – 1963 – Direito) e com Maria Madalena Rodrigues dos
Santos (PE – 1963 – Filosofia) para viabilizar um encontro em Brasília.
Livro AUI – Serão confeccionados dois livros. O primeiro de autoria de Manoel Botelho com a visão particular do autor sobre a
entidade e cujo conteúdo já está pronto restando fazer a diagramação e edição sendo a previsão do lançamento até o final do ano. O
segundo livro será num formato de um álbum ou catálogo com fotografias e servirá para publicidade da entidade.
Aprovação do Relatório Balanço de 2006 – Foram apresentados e aprovados pelos presentes o Relatório anual de atividades e o
Balanço de 2006. Estes documentos foram publicados no Sumo de Janeiro último, estão à disposição da rede de associados no site
da AUI e serão colocados em pauta para receber aprovação da rede através de assembléia virtual no mês de março.
Transformação em OSCIP – A documentação já está assinada e foi entregue ao escritório Demarest e Almeida. Estão faltando as
cópias de documentos de alguns diretores e os documentos contábeis para que se de entrada no processo.
Jantar preparatório em Mariana em 18 de março - Para que o III Encontro Nacional seja um sucesso, Roque Camêllo, diretor
Regional de Minas, marcou um jantar no próximo dia 18 de março, domingo, a partir das 18h, no restaurante Villa Madalena, localizado
na Rua Pernambuco nº 1.041, entre Rua Inconfidentes e Tomé de Souza, tel. 3261-1552. Há estacionamento no local. O jantar será por
adesão e haverá uma comanda para cada um.
A opção pelo domingo foi para que todos aqueles que freqüentam seus sítios ou casa-de-campo, possam comparecer bem como os 3
jovens universitários que representaram Minas Gerais no Encontro de São Paulo durante o PROGRAMA JOVENS LÍDERES DO
BRASIL em 2006.
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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
3.825,00

3.825,00

Despesas
Contas de Telefone e Speedy
Correios
Material de escritório
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
FLUXO DE CAIXA
Saldo Inicial em 31/01/2007
Total de Créditos Até 28/02/2007
Total de Débitos Até 28/02/2007
Saldo Final em 28/02/2007

Débitos
172,99
581,83
16,05
1.602,00
27,90
120,00
217,60
365,62
83,00
860,40
13,82

4.061,21

3.521,53
3.825,00
4.061,21
3.285,32

