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Faleceu no dia 29 de abril em Itajubá, João Bosco da Silva (T El.1986),
que deixa a esposa Maria Lígia e os filhos Nicola e Sofia. João Bosco era sócioproprietário da Nautilus Seguradora, com sede em Itajubá.
No dia 4 de maio faleceu no Rio de Janeiro, Ildefonso Nogueira (T 1957),
deixando a esposa Ana Maria, duas filhas e dois filhos. Ildefonso trabalhou na
Light do Rio, posteriormente constituindo uma empresa prestadora de serviços
para a Light e para outras empresas.
Em 16 de maio faleceu aos 86 anos em Curitiva, Clodoveu Holzmann (T
1946), que dedicou sua vida profissional ao setor elétrico e como professor.
Faleceu no dia 18 de maio, em Brasília, Marcelo Vicente M. de Macena,
filho adotivo do Governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (T 1976).
No dia 1 de junho faleceu na cidade de Cristina-MG, onde residia com a
família desde que se aposentou, Alceu de Oliveira Alves (T 1956), deixando a
esposa Sônia, duas filhas e um filho.
Em 16 de junho faleceu Wilson Roberto Marini (T Mec.1980), em Blumenau-SC, onde dirigia uma das unidades de embalagens da RIGESA Ltda. Seu
sepultamento foi em sau cidade natal, Valinhos-SP, onde residia sua família.
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PROGRAMA GARANTA UM FUTURO

O Programa Garanta um Futuro tem contribuído para mudar
o futuro de muitos jovens carentes que têm conseguido entrar na
UNIFEI mas não têm condições de continuar os estudos sem uma
ajuda financeira e acompanhamento. Tem sido permanente e de
muita persistência, o esforço da nossa Universidade - na seleção
criteriosa dos alunos assistidos, da AD-UNIFEI - na gestão do
Programa, e da FTS - na administração financeira das doações.
No entanto, muitos destes jovens ainda permanecem na lista de
espera ou desistem de seu sonho, porque o número de ex-alunos
colaboradores ainda é insuficiente.
Assim, apelamos para a sensibilidade social de quem, no
passado, teve o privilégio de estudar em uma instituição federal de
qualidade como a UNIFEI sem a necessidade dessa ajuda. Também para aqueles que enfrentaram dificuldades para conseguir se
formar e hoje se encontram em condições de ajudar.
As inscrições de doadores ao PGF poderão ser feitas diretamente no site www.garantaumfuturo.unifei.edu.br, ou através
do e-mail garantaumfuturo@itacabo.com.br, ou ainda ligando
para a secretaria da AD-UNIFEI: tel. (35) 3622 4450 - Rafaela.

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH

No dia 31 de maio foi eleito e empossado no cargo de Diretor da AD-UNIFEI Rio de Janeiro, o colega Patrick Bandeira
Alcântara (Turma Eletr./99), e de Vice-Diretor o colega José
Biruel Junior (Turma Mec./99). Patrick acumuila quase dez anos
de experiência profissional na área de Operação do Sistema
Elétrico Brasileiro, participando da implantação e consolidação do
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Desde janeiro deste
ano trabalha na Terna Participações S.A., uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Já foi Diretor da
Regional Rio, tendo deixado o cargo devido à sua mudança de trabalho e residência para Belo Horizonte. De volta ao Rio foi reconduzido, para satisfação dos colegas associados daquela Regional.
Outros nomes que compõem as Diretoras eleitas estão no
site www.ad-unifei.com.br

CLODOVEU HOLZMANN

Nascido em Ponta Grossa-PR, diplomado em 1946
pelo antigo IEI, hoje UNIFEI, Clodoveu Holzmann iniciou
sua carreira profissional na Light de São Paulo, onde
prestou serviços por cinco anos. A seguir foi para o
Paraná, onde permaneceu até o seu falecimento, em 16
de maio deste ano. Neste estado trabalhou na Companhia
Prada de Eletricidade, em Ponta Grossa, e no antigo
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Paraná, até
ingressar na Companhia Paranense de Energia - COPEL
em 1956. Na estatal, atuou sempre na área técnica, se
tornou um ícone entre seus colegas, liderou e planejou a implantação dos sistemas de transmissão de energia em todo o estado, especialmente o sistema MRT
(Monofásico com Retorno por Terra), que possibilitou a eletrificação das áreas
rurais. Foi também professor da UFPR, entre 1959 e 1977, várias vezes Paraninfo,
Patrono e nome de turma de formandos, e Conselheiro do Instituto de Engenharia
do Paraná por cinco mandatos, entre 1973 e 1991. Recebeu a Medalha de Mérito
Theodomiro Santiago da UNIFEI. Clodoveu era solteiro, "casado com a engenharia", segundo seus amigos. Tinha uma memória privilegiada e defendia suas
idéias com muito vigor. Era um profissional respeitadíssimo no cenário da engenharia elétrica, a quem todos recorriam, quando era preciso uma orientação ou um
parecer técnico incontestável. Sua simplicidade contrastava com sua competência
e a admiração de todos que com ele conviviam. Comparecia sempre às reuniões
da AD-UNIFEI Curitiba, sendo um grande companheiro.

Associação dos Diplomados da

No dia 9 de maio a AD-UNIFEI Brasília elegeu sua nova
Diretoria para o biênio 2009/2010, cuja Diretora Regional é a colega Maria de Lourdes Noronha Machado Romancini (Turma
Eletr.Dez/82). Maria de Lourdes Iniciou sua vida profissional em
1984 no extinto DNAEE - Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica e desde de 1986 trabalha na ELETRONORTE Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. A atual Diretoria, tendo à
frente o dinâmico Marcelo Santana, continua suas atividades até
31 de dezembro, ao término de seu segundo mandato.

As provas serão realizadas em Itabira, Belo Horizonte e Itajubá, nos dias
19 e 20 de julho, para os cursos de graduação em Engenharia de Materiais,
Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas
Elétricos Industriais. São 50 vagas por curso e a previsão de início das aulas é
para o mês de setembro. Inicialmente, o Campus de Itabira contará com uma
equipe de 10 professores e 43 funcionários técnico-administrativos, disponibilizados pelo MEC através de concurso público. A meta do projeto é abrir 450 vagas
por ano, com a implantação de 9 cursos de graduação, em áreas profissionais que
atendam a vocação e demanda do Vale do Aço e a experiência da UNIFEI, devendo atingir 160 docentes e 96 servidores técnico-administrativos.

APOIO CREA-MG
CÓDIGO O428

Em janeiro de 2008 foi eleita e tomou posse a nova Diretoria da AD-UNIFEI Vale do Paraíba, com sede em São José dos
Campos, tendo por Diretora Regional a colega Christiane Mendes
Hypólito Neves Pires (Turma Mec.Dez/94). Christiane trabalha na
EMBRAER, empresa que conta com uma grande concentração de
ex-alunos da UNIFEI.

UNIFEI PROMOVE SEU PRIMEIRO VESTIBULAR
NO CAMPUS DE ITABIRA

Rua Pirapetinga, 209 / 501 - Serra
CEP 30220-150 - Belo Horizonte -MG
Tel.: (31) 32818733 - Fax: (31) 32234570
maritast@uai.com.br

NOVAS DIRETORIAS EM
REGIONAIS DA AD-UNIFEI

