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Setembro de 2007.

Jantar e palestra com o Ministro Francisco Rezek (MG – 1965 – Direito/Jornalismo) em São
Paulo – No dia 21 de agosto, terça-feira, reuniram-se, no Demarest e Almeida em São Paulo, 30
auienses para jantar e ouvir o Ministro Francisco Rezek. O encontro iniciou-se por volta de 19h30
e contou com a presença do presidente Cristiano Kok (SP – 1967 – Engenharia), da vicepresidente Sandra Serpa (RS – 1970 – Direito/Filosofia), do presidente do conselho Altamiro
Boscoli (SP – 1962 – Direito) , do diretor da Regional de Minas Gerais Roque Camêllo (MG – 1965
– Direito) e também dos colegas auenses de Minas José Adalberto Coelho (MG – 1970 – Direito) e Ruy Albergaria (MG – 1965 –
Direito) entre outros. Delmas Abreu Penteado (PR – 1968 – Engenharia), que esteve afastado da entidade devido a
compromissos de trabalho assumidos fora do país está de volta ao país e também ao convívio dos colegas auienses. As fotos do
encontro estão disponíveis no site da AUI www.aui.org.br, na seção de galerias.
Próximo encontro em São Paulo – No dia 27 de setembro 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 colega auiense Pérsio
Marco Antonio Davison (SP – 1970 – Economia).
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!
Encontro no Ceará – A Regional do Ceará está organizando um encontro para o mês de outubro, entre os dias 25 e 28, período
em que a vice-presidente Sandra Serpa estará de passagem à Fortaleza e gostaria de se reunir com o grupo. Na pauta do
encontro está a participação de José Luciano Vasconcelos (CE – 1966 – Direito) no III Encontro Nacional em Minas Gerais, a
carta de Mariana, documento que trata do assunto Educação e foi preparado depois do III Encontro devendo ser levado à Brasília
em breve e a mobilização do grupo para participação no IV Encontro Nacional em Pernambuco.
Notícias de Romero – Romero Galvão Maia (PE – 2006 – Ciências Sociais) prestou concurso público para Analista do Ministério
Público da União e passou em primeiro lugar. Quando for chamado, ele exercerá a função de antropólogo do Ministério em
Alagoas provavelmente em 2008/2009.
A AUI o parabeniza por esta conquista e se certifica de que estava no caminho certo quanto fez a seleção dos jovens para o
Programa Jovens Líderes do Brasil.
LIVRO AUI – O trabalho de finalização do Livro AUI está sob os cuidados da jornalista Maria Luiza Paiva. Foram entrevistados por
ela, Roque Camêllo (MG – 1965 – Direito), Achim Hermann Fuerstenthal (Staff AUI) e em breve serão entrevistados José
Theóphilo Ramos Jr (Staff AUI – SP – Direito) e José Francisco Rezek (MG – 1965 – Direito/Jornalismo) entre outros. Lembramos
que publicaremos os mini-currículos de todos os associados que nos enviarem. Até o momento recebemos poucos, cerca de 40,
em vista dos associados com os quais mantemos contato. Assim, solicitamos que nos enviem com a maior brevidade possível um
mini-currículo com cerca de cinco linhas e também uma foto recente para que seja publicada ao lado do currículo. A foto, com o
tamanho de 4 cm x 4 cm, deverá ser enviada para a secretaria da AUI.
A edição do livro está enquadrada na Lei de Incentivo à Cultura, e buscamos três patrocinadores, com quotas de R$ 50.000,00
cada um, que lhes dará o direito a 200 exemplares do livro e dedução de até 4% do imposto de renda a pagar (ou seja, a empresa
que deveria pagar R$ 1.300.000,00 de Imposto de Renda, pagará R$ 1.250.000,00 à Receita Federal e R$ 50.000,00 com o
patrocínio). Temos o prazo até 31 de dezembro para a captação dos recursos sob pena de caducar o processo.
As empresas que puderem contribuir devem procurar Denise, que dará todas as orientações necessárias.

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

_____

Total de Créditos
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Créditos
5.250,00
1.302,46

6.552,46

Despesas
Contas de Telefone e Speedy
Correios
Despesas com eventos
Despesas com Livro AUI
Material de escritório e informática
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Refeições
Serviços gráficos
Tarifas bancárias / CPMF
Táxi / despesas com locomoção
FGTS e INSS
Total de Débitos
FLUXO DE CAIXA
Saldo Inicial em 31/07/2007
Total de Créditos Até 31/08/2007
Total de Débitos Até 31/08/2007
Saldo Final em 31/08/2007

Débitos
231,74
454,75
1.821,00
3.000,00
73,35
2.002,00
27,90
5,90
190,40
316,85
121,40
860,40
9.105,69
7.137,85
6.552,46
9.105,69
4.584,62

