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Pensamento Positivo!
Urn ana se pas sou desde as ultimas eleir;oes que constitufram a atual
Diretoria daAdefei Campinas .Na epoca, na vida cotidiana, ainda nao havia
eclodida a pior crise financeira de conhecimento da nossa gerar;ao e que
abalou 0 mundo. 0 Brasil acaba de ser escolhido para sediar a Olimpfada
de 2016. A epidemia da gripe sufna abalou o.nosso estado de espfrito. E '
muitos ouiros fatos positiv.os e. negativos aconteceram no pais, mas no
balanr;o geral, as atividades ligadas aengenharia nao seguiu a mesma
trajet6ri~ da crise financeira.
Faltando poucos meses para fechar 0 ana, 0 nossosentimento dentre os
associados e de preocupa<;ao, mas nao alarmante. As grandes industrias
voltadas Itenergia estao a plena produr;ao, muitas delas iniciando a produr;ao
de equipamentos para as duas grandes usinas do Rio Madeira. 0 projeto
do pre-salesta gerimdo tambem lima grande demanda da ehgenharia.
A Diretoria previu urn ana muito diffcil em. decorrencia da crise, mas os

resultados dos nossos eventos e os trabalhos desenvolvidos 'com muito '
esforr;oforam positlVOSpelasatisfar;ao dos participantes. As eventuais
nao realizar;oes de alguns dos nossosprop6sitos, nao crescimento do
numero departicipantes noseventos,se devem muito maisa nossa
dificuldade de,. organizar;ao, como por exemplo, disponibilidade.
individual, divulgar;ao com mais antecedencia dos eventos, agilizltr;aO
na cQmunic'ar;ao COlIlos associados;dificuldades de regularizar;ao da
pes soa jurfdica, disponibilidadede caixa.
Esfamos It vespera do tradiyional jantar de confratemizar;ao anual e
estamos muito confiantes da- significativapresenr;a dos associados
para esta grande' reuniao social, oportunidade para lembramos dos -
bons tempos de estudante, a caminhada profissional de ~ada urn de
n6s, colegasque estao em destaque na engenharia regional I nacional
I intemacional.

lantar ComemoratiVQ Anual
o tradicionaljantardaAdefei Campinas, acontecera no pr6ximo dia 13 de. -cafe colonial: cafe, licores e pettit-fours.
noyembro, das 20:30h a 01:30h, no salao Cabana do Cfrculo Militar de Abrilhantado com musica ao vivo.
Campinas. Estacionamento de carros dentro do Cfrculo.
Urn tempo de descontrar;ao esta reservado com coquetel para que os Prer;o do jantar: R$ 65,00 por pessoa.
associados e convidados possam 'jogar conversa fora'. Em seguida,um Adesao: ate 0 dia 11/11 com Sonia (3241-9402/8803-4348), Regina
momenta formal para as mensagens e urn tempo para homenageados da (3256-4674/9646-6584), Carlos Noronha (Cadu-8197-5183),Celso
noite. E finalmente, 0 nosso jantar. ,'. . Braga (3254-0252), Ivan Mattar (3207-2592), Arthur Moraes (11-72B3-
o cardapio sera assim: 7014) .• Raimundo Dias (3251-9776), Sergio Mello (3241-274119199-
-apeiitivos: San Remy, Martine seco, Martine doce, batidade coco, batida 7478), Mario (3251-0180/8174-6600).
demorango, batida'de maracl1ja, banda de kiwi,batia3.cremOSa, batida de- -Bepositar 0 valorda ade-saono'Banco Hau - Ag. 1370 --c/c 41370-8 e
papaya e cassis; 'envillT 0 comprovanteaoinfo@adefeiCampinas.com.br.
.salgados: copll,salame, lombinho, provolone,mussarela, queijo caulin:, Associados, partiCipem desta cornemora¢ao.
queijo meia cura, tender defumado, presunto defumado,peito de peru
defumado, azeitol1as verdes e pretas', carpachio, pate de atum, pate de
presunto, pate de provolone, cestinha de frios, salame com kiwi, cestinha
de sa1ame, provolone com salame, cestinha de caponata, canudinho de
came seca, damasco' com pate, de provolone, ·canudinho de kani com
eheddar, tomate seco com pate de provolone, tomatinho COmmolho rose,
camaraQa mi1anesa, came de siri, voul-au-vent de camarao, bolinho de

. bacalhau~mini quibe; ovos de codorria e bacon, mini pizza, bolinha de
queijo, risolis de catupiri,~mpada de palmito,empada de frango,bolinho
.de aipim, creme de palmito, folhados de provolone, folhados de presunto,
croquete, coxinha, bolinho de kani, mini esfiha de came.
-principal: rondelli de presunto e queijo com molho branco e .manicaretti
de quatro queijos com molho parmesao.
-sobreIriesa: profiterolles.
·-bebidas: vinho Lambrusco, cerveja, refrigerante, refrigerante diet, agua
mineral.com esem gas.,

CLASSIFICADOS
()associadoquedeSejar anur'lciar seus produtos e servlgos, entre
erncontato atraves do-e-mail info@adefeicampinas.com.br.
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Convenios e Beneffcios
/:..:

A Adefeiestahe1eceu alguns conveniR~COllI significativos· beneflcios
para os .associados. 0 primeiroconvenio;iunto a Unidas, 1ocadora de
carros, ja amp1amente divu1gado,goncede 50% dedesconto sobre a
diaria nalocayao de deterrninadosm9delosde carros.
Osegulltloconvenio,esta&de,c±do/com a UNIFEI, atraves qa
SIGMA SOlution, oferece,opoITunidades as pessoas que desejam
fazer espycializayaoemQualidade&P~oduyao, em uma renomada
Universidade,aquiemCalIlpillas,uas dependencias doAnglo Galleria.
Pe1o,convenio, 0 ex-a1uno Unitei associado a Adefei tera desconto de
15%nasl11ensalidades." " ,
Outros 90nv~niosesnioemestUdo e btevemente serao anunciados aos
associadose 1anyadosno nosso site: www.adefeicampinas.com.br

necessidade
antecipayoes para garantia de

<;omprornisso corn Buffet, entre outras despesas, "
Lernbramos aos associados que, na Adefei Carnpinas nao existe nenhurn
.associado inadirnplente. .

Encontrao em Itajuba
No proximo dia 31110 havera Encontrao de tod;s as turmas, as lO:OOh,
no Auditorio ProfJoao Luiz Renno - Campus da UNIFEI. Participern
deste evento que esta se tomando tradiyao ern ItajuM.

A existencia de urn cadastro eficiente e fundamental para urn born
funcionarnento de entidades.como a nos sa Adefei. A cornunicayao
rapidae consistente como oferta de ernprego, de curriculos, pede urn
cadastro permanenternente atualizado para que a inforrna\(ao chegue
ao'interessado, sejarn por rneios / convencionais e/ou e1etronicos.
A arrecadayao de anuidade .de uma parte 'dos associados pOI rneio
detronicohoje disponibilizado pelo sistema bancano necessita de urn
'cadastro adaptado para tanto.
Portanto, a participayao decadaassociado neste trabalhoe de
fundarnentalirnporffincia para 0 sllcesso da funcionalidade do sistern~
e pOI conseqiiencia os beneficios que os associados tera6' ern' inurneras
atividades da Adefei.

http://www.adefeicampinas.com.br


Jantar Comemorativo Annal
Data: 13 de Novembro
Hora: 20h30 aOlh30
Local: SaHio Cabana do Circulo
Militar de Campinas

-
www.adefeicampinas.com.br

Associac;ao dos •.
Diplomados da
Universidade .

Rua Ibsen Costa Manso, 54
Jd.Chapadao - Campinas - SP
CEP 13070.078
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