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Jantar e palestra com Ronald Zomignan Carvalho (SP – 1964 – FGV/Direito) em São Paulo – No
dia 7 de novembro, último, um grupo de auienses reuniu-se no Demarest e Almeida em São Paulo, para
jantar e ouvir o colega auiense Ronald Zomignan Carvalho (SP – 1964 – FGV/Direito). O encontro
iniciou-se por volta de 19h30 e contou com a presença muitos participantres, incluindo membros da
Diretoria Nacional, Diretores Regionais, colegas de outros estados e resgatando para o nosso convívio
nomes como de Delmas Penteado (PR – 1968 - Engenharia) e Wilson Antonio Nicolau (SP – 1967 Economia).
Encontro no Ceará – Tendo como cenário o Sobre o Mar de Iracema, realizou-se no último dia 25 de outubro, em Fortaleza, mais um
encontro regional da AUI do Ceará. Convocados por Rosa Catarina Guimarães (CE – 1967 - Letras) e Cláudio Pereira (CE – 1967 –
Ciências Sociais), 13 colegas auienses tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo-convite do 4º Encontro Nacional da AUI, apresentado
pelo Conselheiro Lutero Gueiros (PE – 1964 - Engenharia), ouvir José Luciano Vasconcelos (CE – 1966 – Direito) sobre o Encontro
Nacional de 2007 em Mariana e os planos para as próximas atividades da AUI noticiados por Sandra Serpa (RS – 1970 –
Direito/Filosofia). Uma noite bonita e agradável, recheada das delícias da culinária cearense e cercada pelo calor da hospitalidade dos
cearenses.
Auiense recebe Prêmio Internacional de Pesquisa – José Geraldo Wandereley Marques (PE – 1967 – História Natural) foi
contemplado com o "SHE Award 2007" da Society for Human Ecology (USA), que é o prêmio científico internacional mais importante na
sua atual área de pesquisa que é Ecologia Humana.
Auiense 2006 é destaque em Programa Social - Recebemos um contato de Fernando Sérgio Gomes Santana (PE - 2006 - Pedagogia)
que nos conta sobre matéria veiculada no jornal Tribuna Popular Digital sobre o seu trabalho como colaborador e dirigente da ONG
MAMER (Movimento de Apoio aos Meninos de Rua). O movimento, fundado em 1988, vem promovendo com sucesso o resgate e a
emancipação de jovens na área metropolitana de Recife. Fernando Sérgio, um ex-adolescente aprendiz da entidade, hoje pedagogo
formado, desenvolve a coordenação pedagógica do projeto, evidenciando com isso como um programa sério e responsável pode
propiciar oportunidades, mudar vidas e contribuir para a inclusão social.
Veja a notícia na íntegra acessando a internet e utilizando o endereço do link abaixo:
http://www.bancadigital.com.br/tribunapopular/reader/zomm.asp?pg=tribunapopular_49/7616
Encontro de Brasília em preparação – Está sendo preparado o encontro fixado para 14 de dezembro de 2007, sob a coordenação dos
auienses Ministro Flávio Bierrenbach (SP – 1963 - Direito) e Senador Cristovam Buarque (PE – 1964 - Engenharia). Está sendo solicitada
a colaboração de todos no sentido de enviar para a secretaria nomes de auienses de todos os estados, que sejam reitores e ex-reitores,
dirigentes, professores universitários e outros que, no exercício de suas funções e atividades, estejam envolvidos com a Educação.
Última chamada para o LIVRO AUI – Prazo 10/12/07 – Está em fase adiantada a elaboração do livro que contará a história do programa
da AUI. Para isto reiteramos o pedido aos ex-bolsistas para que enviem: 1º) uma foto 3x4; 2º) um mini currículo atualizado; 3º) uma
resposta sucinta às seguintes perguntas:
1 - O que a AUI significou para sua vida pessoal e profissional?
2 - Por que você acha que foi selecionado para o programa AUI.
3 - Qual o legado mais importante deixado pela AUI, na sua opinião?
4 - Quais são suas impressões sobre a continuidade e futuro de um programa similar no Brasil hoje?
Quaisquer dúvidas, contatar Denise por do telefone (11) 4241-5464 ou por e-mail aui@aui.org.br, com cópia para luiza@litera.com.br.
Possíveis patrocinadores podem ser beneficiados pela Lei Rouanet de incentivo à cultura uma vez que o projeto foi credenciado.
Regional de Pernambuco convida para o IV Encontro Nacional – Lançado em Fortaleza no final de outubro, apresentado em São
Paulo no último encontro, chegará aos auienses de todo o Brasil, disponível também no site da AUI, o vídeo-convite elaborado com
primor pela Comissão Organizadora do IV Encontro Nacional a ser realizado no período de 30/04/08 a 04/05/08. Contendo informações
detalhadas sobre eventos, lugares, instituições, palestrantes, palestras, o vídeo também mostra imagens de locais a serem visitados, de
modo a despertar vivamente o desejo de participação de auienses de todo o Brasil. Confira.
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Despesas

Contas de Telefone e Speedy
Correios
Despesas com eventos
Material de escritório e informática
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Serviços gráficos
Tarifas bancárias / CPMF
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