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Fevereiro de 2008.

Reunião de Diretoria e Conselho - Em 11 de fevereiro de 2007, às 18 horas, no escritório Demarest e
Almeida , reuniram-se Cristiano Kok (SP - 1967 - Engenharia), José Theóphilo Ramos Jr (SP – Dirigente
AUI – Direito), Gina Guelman Gomes Machado (SP – 1967 – Sociologia e Política), Altamiro Boscoli (SP
– 1962 – Direito), Mariana Batich (SP – 1963 – Ciências Sociais), Assunção Hernandes (SP – 1963 –
Filosofia) e a convidada Maria Luiza Paiva da empresa Lítera, para tratar dos assuntos de interesse da
entidade. Justificaram a ausência Sandra José Serpa (RS - 1970 - Direito/Filosofia), Reinaldo de Souza
Correa (SP - 1962 - Medicina), Francisco José Arruda Camargo (SP - 1969 - Eng. Mecânica), Hélio
Nogueira da Cruz (SP – 1970 – Economia), Ronald Zomignan Carvalho (SP – 1964 – FGV/Direito) e
Delmas Abreu Penteado (PR – 1968 – Engenharia).
Livro AUI – Como foram poucas as respostas recebidas relativas à opinião dos associados sobre a AUI, ficou decidido que será dado
um prazo de 10 dias para que aqueles que não puderam ou não conseguiram se pronunciar o façam, bem como enviem seus minicurrículos e foto. Para isso Denise enviará uma mensagem à rede.
Balanço fechado em 31/12/2007 e Relatório da Diretoria – O Balanço e o Relatório da Diretoria do ano de 2007, publicados no Sumo
de Janeiro foram aprovados com a ressalva de Altamiro Boscoli de especificar as despesas com eventos. Cristiano Kok ficou com um
saldo a receber relativo ao adiantamento de R$7000,00 que fez para o programa Jovens Líderes do Brasil. Altamiro Boscoli elevou suas
contribuições para ajudar no pagamento porém, mesmo assim, isso não foi possível.
Viagem de bolsistas aos EUA – Cristiano Kok fez um adiantamento no valor de R$11.000,00 para a compra das passagens para os
estudantes que vão aos EUA participar de um Simpósio na Tufts University. A hospedagem e alimentação será por conta da
universidade no período do Simpósio. Os estudantes passarão também dois dias em Nova York para conhecer a cidade devendo se
hospedar em uma unidade da YMCA, cuja diária é de US122,00 por acomodação em apartamento duplo. Para o grupo serão
necessários 3 apartamentos, cerca de R$1500,00. Cristiano Kok fará o adiantamento também deste valor e a sociedade auiense será
convidada, através de uma mensagem eletrônica, a participar do rateio destas despesas.
Sandra Serpa propôs que alguém ficasse no aeroporto de Guarulhos para encontrar-se com os estudantes antes da partida mas o
grupo achou que não era necessário.
Programação de atividades para 2008 – Para o ano de 2008 ficaram programados o IV Encontro Nacional, de 30/04 à 04/05/2008, a
Assembléia para eleição da diretoria para a próxima gestão e José Theóphilo propôs um jantar com palestra de Sérgio Amaral (SP –
1965 – Direito) a ser agendada para o mês de março.
Eleições 2008 – Cristiano Kok falou da necessidade de estruturar a próxima gestão e para a presidência alguns nomes foram
lembrados como o de Roque Camêllo (MG – 1965 – Direito), que não pode assumir pois exerce função pública, também foram
cogitados Lúcio Gomes Machado (SP – 1968 – Arquitetura) e Gina Machado (SP – 1967 – Sociologia e Política) e Francisco Camargo
(SP - 1969 - Eng. Mecânica). Cristiano pediu aos presentes que indiquem nomes.
Reunião em Recife – A Comissão Organizadora do IV Encontro Nacional AUI reuniu-se em 16/02, sábado, para tratar de diversos
assuntos, entre eles os valores de estadia e programação que serão fornecidos na próxima semana, aguarde.
O IV Encontro Nacional acontecerá no período de 30 de abril a 04 de maio de 2008, em Recife/Olinda, PE e a secretaria continua
recebendo as pré-inscrições dos associados interessados em participar.
Um vídeo-convite, desenvolvido por Luciene Gueiros (PE – 2006 – Monitora), com toda a programação do encontro está disponível em
nosso site www.aui.org.br para ser copiado para o seu computador.
Para pré-inscrições fale com Denise através do telefone (11) 4241-5464 ou por e-mail aui@aui.org.br. Estamos esperando o seu contato.
Oscar Araripe inaugura galeria em Minas Gerais – No dia 8 de março, às 20h00, será oficialmente inaugurada a Galeria da Fundação
Oscar Araripe com a exposição “Verdes Modernos”, uma seleção de pintura dos anos 40 e 50 do Museu de Belas Artes de Cataguases.
A galeria fica na rua da Câmara, 98, Centro Histórico, Tiradentes
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Receitas
Contribuições de associados
Reembolsos
Entradas Cristiano Kok

_____

Total de Créditos
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Créditos
5.685,80
3.000,00
11.000,00

19.685,80

Despesas
Aquisição de móveis e utensílios
Contas de Telefone e Speedy
Correios
Despesas com eventos
Despesas com eventos - Estudantes
Material de escritório
Pagamento a funcionários
Provedor Internet
Serviços de Motoboy
Serviços gráficos
Outros Serviços
Tarifas bancárias / CPMF
Táxi / despesas com locomoção
FGTS e INSS
Total de Débitos

Débitos
404,29
373,05
486,58
403,68
12.340,54
92,79
1.802,00
27,90
85,00
539,94
19,66
280,97
14,10
1.004,40
17.874,90

FLUXO DE CAIXA

Saldo Inicial em 31/12/2007
Total de Créditos Até 31/01/2008
Total de Débitos Até 31/01/2008
Saldo Final em 31/01/2008

2.943,49
19.685,80
17.874,90
4.754,39
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