isabelfariadutra@gmail.com
fonseca.lucas@uol.com.br
thfagundes@hotmail.com
augustoccsmachado@gmail.com
maritast@uai.com.br
wgleite@terra.com.br
diasneto2@uol.com.br

www.ad-unifei.com.br
Acesse nosso site e veja a Agenda dos encontros de turmas que comemoram aniversário de formatura, o Convite aos jantares de confraternização nas
Regionais da AD-UNIFEI, as notícias sobre o Jubileu de Ouro da turma de 1959,
e outras de interesse da comunidade unifeiana.

Participe do “Encontrão 2009” em 31 de outubro de 2009, às 10:00 horas
Auditório Prof. João Luiz Rennó Campus da UNIFEI

Regional Campinas - 13/11/09
Mário Kubota: mkubota@terra.com.br

Regional Rio de Janeiro - 07/11/09
Patrick: patrickbalc@hotmail.com

Regional Brasília - 06/11/09
M.Lourdes: maria.romancini@eln.gov.br

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL

Regional Belo Horizonte - 06/11/09
Isabel: mariaisabeldutra@gmail.com

CLUBE MINAS II

IMPRESSO

(31) 3296 2626 / 9983 5005
(31) 9801-4141
(31) 9406-2422
(31) 9296-0117
(31) 3281 8733 / 9977 0140
(31) 3225 8789 / 9961 6194
(31) 3281 3403 / 9948 7183
(31) 3335 6444
(31) 3223 0290
(31) 3332 4880

UNIFEI
100 ANOS

Bel
Lucas
Thiago
Augusto
Marita
Walter
Laura
André
Clovis
Bina

23/11/2013

IMPORTANTE: Será cobrada, no local, a importância de R$50,00/pessoa. As
adesões deverão ser confirmadas até o dia 30 de outubro, para um dos telefones
ou e-mails a seguir:

06/11/2009
Próxima reunião mensal
05/02/2010 - 19:30 h

Maria Isabel R. Faria Dutra
Diretora Regional da AD-UNIFEI BH

JANTAR ANUAL

É com grande prazer que a AD-UNIFEI BH vem convidá-lo e à sua
família, para o Coquetel e Jantar de Confraternização que fará realizar no dia 6 de
novembro, sexta-feira, às 20:30 horas, no restaurante do Clube Minas II, situado
na Av. Bandeirantes 2323.
Conforme já vem ocorrendo tradicionalmente, na oportunidade distinguiremos a turma que comemora o Jubileu de Ouro de formatura. Assim, estaremos homenageando a turma de 1959 da UNIFEI, através de nosso colega André
de Abreu Prates, membro da AD-UNIFEI BH, de Helcio Marcelo do Amaral,
Coordenador desta turma, bem como outros de seus integrantes que nos honrarem com suas presenças.
Também será homenageada a turma "caçula" de 2004, que este ano
comemora 5 anos de formatura, representada por Lucas Fonseca, recém-eleito
Diretor da AD-UNIFEI BH para o biênio 2009/2011, e outros desta mesma turma,
que com suas presenças venham contribuir para maior alegria desta festa.
E não poderíamos deixar de prestar uma homenagem especial a um
dos mais assíduos participantes de nossa Regional, o colega Luiz Figueiredo
Cabral, que está completando 60 anos de sua formatura.
Ao encerrar as homenagens, será empossada a nova Diretoria da
Regional Belo Horizonte, eleita em Assembléia Geral realizada no dia 16 de outubro para o biênio 2009-2011.
Não deixe de comparecer a este tradicional evento de nossa
Associação, levando familiares e amigos, para dançar ao som de Dario Profeta,
além de concorrer ao sorteio de estadias para dois casais no Rio Quente
Resorts, gentilmente oferecidas por Francisco Hyczy da Costa (turma de 1960)
e Luiz Alberto Garcia (turma de 1959).
Atenciosamente,

ANO XVIII

Prezado colega,
Prezado amigo da AD-UNIFEI,
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Belo Horizonte, outubro de 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH

NOTAS DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 18 de setembro em Goiânia-GO, Fabiano Soares de Castro
(turma de 1966) Deixa a esposa Glaucia e 3 filhas, Isadora, Isabela e Leonora.
No dia 28 de setembro, faleceu em Brasília, aos 90 anos de idade, o Deputado Alberto Tavares Silva (turma de 1941). Deixa a esposas D. Florisa, com
quem teve os filhos Patrícia, Marcos, Claudio Cesar, Susana, Carolina, Juliana
(falecida), Paulo de Tarso e Maria Lucia, que lhes deram 15 netos e 3 bisnetos.Seu corpo foi velado no Congresso Nacional e seu sepultamento foi em
Parnaíba-PI, sua cidade natal.
Em 2 de outubro, faleceu em Maceió, Francisco de Assis Rennó Salomon,
irmão de nossos colegas Lucio e Luiz Gonzaga Rennó Salomon (ambos da turma
de 1967). Assis, como era chamado por todos, era um músico bastante conhecido e admirado em Itajubá.
Faleceu no dia 9 de outubro, em São Paulo, aos 95 anos de idade, o Prof.
Elcio Cabral (turma de 1935), que foi professor do IEI durante 32 anos, de 1936
a 1968. Sua esposa, D. Mary, já é falecida. Deixa os filhos Elcio e Ronaldo.
Faleceu em Itapevi-SP, no dia 11 de outubro, aos 78 anos de idade, Chakib
Abdalla (turma de 1958). Chakib era solteiro, deixa duas irmãs, sobrinhos e primos. Foi sepultado no jazigo da família Abdalla, em Campinas.
Faleceu em Vitória-ES o Dr. Carlos Leite Gomes de Pinho, professor do
IEI / EFEI durante 26 anos, no período de 1958 a 1984, sem nunca ter deixado
de trabalhar na CSN, empresa pela qual se aposentou. Deixa a esposa, D.
Marina, filhos e netos.

CONVITE DA AD-UNIFEI BH
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Associação dos
Diplomados da
UNIFEI

O MAESTRO CHAKIB ABDALLA
Chakib atuou durante toda a sua vida profissional nas empresas AEGTelefunken e CONDEAL, em São Paulo, sendo responsável por diversas obras
de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica nos estados de S.Paulo,
Paraná e em diversas regiões do território brasileiro.
Foi agraciado por méritos e competência técnica por várias entidades,
destacando-se a Comenda de Mérito Profissional que lhe foi outorgada ao completar 50 anos de registro profissional pelo CREA do Paraná, em 2009.
Mas, entre tantos trabalhos de importância que executou, seu maior orgulho foi o de ter elaborado e coordenado o projeto de instalações elétricas do
Laboratório de Mecânica dos Fluidos do IEI, além de ter acompanhado toda a
sua fase de montagem e testes realizados pela AEG, cujo patrocínio também foi
conseguido graças ao seu empenho junto à direção da empresa. Ali trabalhou
lado a lado com os professores Richard Bran e Zulcy, empenhados em inaugurar
o laboratório no cinquentenário do Instituto, em 1963. Na época, com apenas
quatro anos de formado, sentiu-se privilegiado em poder colaborar com a sua
Escola, em reconhecimento pela formação recebida.
Em seu tempo de estudante, juntamente com seu colega de turma Arnaldo
Tassinari, formou o “Universitários - Conjunto de Rítmos do DAIEI”, que ganhou
fama na época, graças ao talento e dedicação dos seus músicos, estudantes do
IEI, sob o rigor de sua batuta. Segundo suas próprias palavras, foi ali, principalmente, que aprenderam organização, gestão, contabilidade, relações públicas,
administração de contratos e disciplina, que muito lhes foram úteis na carreira
profissional. A trajetória impar deste conjunto está registrada no livro “A
Brincadeira que Deu Certo”, que vale a pena conhecer.
Márcio Antonio Curi(turma de 65) assim se expressou em e-mail ao saber
de seu falecimento: “Lembro-me ainda, quando cheguei em Itajubá, em 1960, e
me integrei ao conjunto sucessor do Universitários (o Pan-American Universitários) e cantamos juntos com o Chakib, no Bar Acadêmico, depois de muitas
cervejas e doses de cachaça, ele e a AEG pagando a conta, e eu estando em
estado de graça por estar lá, junto com as pessoas muito admiradas pela comunidade do IEI. Repetimos este encontro por várias vezes! Que bom recordar e
viver novamente! E é isso que os nossos colegas, jovens da agora UNIFEI,
devem entender como o espírito dos formados no IEI.”
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Rua Pirapetinga, 209 / 501 - Serra
CEP 30220-150 - Belo Horizonte -MG
Tel.: (31) 32818733 - Fax: (31) 32234570
maritast@uai.com.br
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