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1 – CENTENÁRIO
A AD-UNIFEI está empenhada em dar um balanço geral no seu grande projeto
referente a rifa de um carro, a ser sorteado no dia 28 de setembro de 2013. Os
medalhões especiais do Centenário já estão a venda pela Internet. A venda das
mesas do baile de gala de encerramento do Centenário está sendo feita através do
blog: www.blog.centenario.unifei.edu.br. Continua também a venda dos brindes e
produtos promocionais do nosso Centenário. A programação das festividades
comemorativas está sendo detalhada no site do Centenário.
2 - A AD-UNIFEI NACIONAL SOLICITA A ATENÇÃO DAS REGIONAIS:
“Conforme previsto, a AD-UNIFEI Nacional está promovendo a rifa de um carro, a ser
sorteado no dia 28 de setembro de 2013, cujo resultado financeiro deverá ser revertido na
confecção de uma estatua de Theodomiro Santiago, a ser inaugurada durante os festejos do
Centenário da UNIFEI. O controle detalhado desta rifa, nesta reta final, é fundamental,
principalmente por termos distribuídos bilhetes às nossas Regionais e à vários colegas. Como
meta, estabelecemos o dia 26 de agosto, para que todos nos dê uma primeira parcial do numero
de bilhetes vendidos e o dia 16 de setembro para procedermos o balanço final das vendas.
TEMOS SOMENTE MAIS UM MÊS PARA A VENDA DOS BILHETES. Encarecemos
que os colegas se esforcem pessoalmente para que todos os bilhetes sejam vendidos para que o
projeto de nossa Associação, de colaborar com o Centenário da UNIFEI, seja coroada de
sucesso. Favor nos informar sobre esta rifa pelo e-mail: adunifei.diretoria@gmail.com e que os
valores a serem repassados à AD-UNIFEI Nacional utilize a nossa conta no Banco do Brasil:
Agencia 0308-5 c/c 22937-7, enviando-nos uma cópia do depósito bancário. Gostaríamos de
agradecer antecipadamente o esforço e o empenho de todos em prol de nossa Associação.
Atenciosamente - Joaquim Carlos Masselli Barbosa - Presidente da AD-UNIFEI Nacional”
3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
O escritório da AD-UNIFEI já cadastrou um total de 5.105 ex-alunos, dos quais 2.720 foram
enviados diretamente pelos nossos ex-alunos via Internet e estamos contando com 1.100 amigos
no facebook.
4 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
Resultado da parceria entre a UNIFEI, AD-UNIFEI e DAUNIFEI ficou definido que o
Encontrão dos nossos alunos e ex-alunos ocorrerá no dia 22 de novembro - 6º feira – na sede
campestre do Clube Itajubense, no período das 9 às 17 horas, quando os ex-alunos e seus
familiares poderão usufruir de todos os lazeres que o clube oferece como piscinas, quadras
esportivas, incluindo um grande churrasco, musica ao vivo e contando com o suporte de
instrutores esportivos e de segurança. Estamos programando condução gratuita a cada hora,
entre o clube e a praça Theodomiro Santiago, para quem quiser evitar a utilização de carro.
Maiores detalhes deste grande evento daremos no próximo Informativo. Qualquer duvida ou
comentários favor nos informar através do e-mail: adunifei.diretoria@gmail.com
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