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Palavra do Presidente

Nova Diretoria
É com muita satisfação que venho a presença de vocês adefeianos,
primeiramente para agradecer a confiança a mim depositada, para
trabalharmos juntos nos próximos 2 anos para fortalecer ainda mais a
nossa associação e mantermos a tradição da nossa querida Escola, hoje
Universidade Federal de Itajubá.
Tendo a Escola quase centenária como a razão da existência das Adefeis
/ Adunifeis, estamos também caminhando para 30 anos de existência
como Regional de Campinas.
Estes fatos são orgulhos para nós da Adefei Campinas e uma razão a mais
para estarmos unidos, participando e inteirando das nossas atividades,
criando inúmeras oportunidades sejam sociais e profissionais.
Eu como Presidente da Diretoria do próximo biênio faço um só pedido:
participem das nossas atividades. Elas são as fontes de interação Escola /
Adefei/Adunifei’s/ex-alunos/alunos.

Sejam bem-vindos!
Será um ano de dificuldades, atropelados que estamos sendo pela pior
crise financeira-política mundial que a nossa geração viu. Animemos,
mantendo-nos unidos, participando das atividades já tradicionais da
Adefei Campinas.
Para nós da Diretoria muito temos a fazer além das programações
tradicionais. Precisamos atualizar os dados fiscais e contábeis, legalizar
as eleições para legitimar todos os eleitos nas duas últimas eleições.

Mario Kubota
Presidente da Diretoria

Mural

Convenios e Benefícios

Anuidade

A Adefei neste início do biênio já estabeleceu dois convênios com
significativos benefícios para os associados. O primeiro convenio
junto a Unidas, locadora de carros, já amplamente divulgado,
concede 50% de desconto sobre a diária na locação de determinados
modelos de carros.
O segundo convênio estabelecido com a UNIFEI, através da
SIGMA Solutions, oferece oportunidades às pessoas que desejam
fazer especialização em Qualidade & Produção, em uma renomada
Universidade, poderá fazer aqui em Campinas, nas dependências
do Anglo Galleria. Pelo convenio, o ex-aluno Unifei associado a
Adefei terá desconto de 15% nas mensalidades.
Outros convênios estão em estudo e brevemente serão anunciados
aos associados.
Aqui vale um lembrete: visite sempre o nosso site: www.
adefeicampinas.com.br

Para o presente exercício foi estabelecida uma anuidade de R$ 60,00 para
pagamento em dois boletos de R$ 30,00 cada, ou R$ 54,00 em pagamento
único, que serão enviados eletronicamente ou por correio.
Esta anuidade tem a finalidade de pagar as nossas despesas de manutenção
do site, registro do site na FAPESP, correio (lembramos que muitos
associados preferem material impresso), registro de atas e estatuto no
cartório, consultoria ou mensalidade ao contador, na participação em
reuniões com as ADUNIFEI’s. Lembramos também da necessidade de
caixa para reservar Salões de Festas (sempre clubes, restaurantes exigem
pagamento antecipado da reserva).
A Diretoria nunca teve objetivo de manter caixa alto; caso isso venha
acontecer, é utilizado para subsidiar algum evento.
Lembramos aos associados que, na Adefei Campinas não existe nenhum
associado inadimplente.

Eventos

Jantar Solene de Posse da Diretoria
e Conselheiros Eleitos
O jantar solene de posse da nova Diretoria e dos Conselheiros, biênio
2009/2010, será realizado no próximo dia 15 de maio, a partir de 20h00,
no Salão do Bosque do Círculo Militar de Campinas.
O jantar será precedido de um coquetel para conversas descontraídas
entre os associados e convidados. Em seguida, um momento formal de
apresentação da Diretoria constituída e uma rápida citação do Plano de
Trabalho. Para completar a festa, serão servidos pratos frios e quentes
para todos os gostos com refrigerantes, águas e muita cerveja. Tudo isso
com música ao vivo.
O preço por pessoa adulta com adesão antecipada é de R$ 58,00 e de R$
62,00 para pagamento no dia. Crianças até 5 anos gratuito e de 6 a 12
anos preço único de R$ 20,00 por pessoa.

CLASSIFICADOS
O associado que desejar anunciar seus produtos e serviços, entre
em contato através do e-mail info@adefeicampinas.com.br.

Eleições 2008

Adesão com Sonia (3241-9402), Mario (3251-0180 / 8166-4347), Regina
(3256-4674), Sérgio (9199-7478), Cadu (9703-1848).
Para adesão antecipada, depositar no Bradesco, agencia 2748-0, conta
corrente 2601-8, em nome da Associação dos Diplomados da Escola
Federal de Engenharia de Itajubá, CNPJ 03227916/0001-77, e enviar
cópia do comprovante para info@adefeicampinas.com.br ou mkubota@
terra.com.br.

Apresentamos, com muita satisfação, a composição da Diretoria e dos Conselhos para o biênio 2009/2010.

Diretoria:
-Presidente: Mario Kubota (74)
-Diretora Administrativa: Regina Morishigue Kawakami (89)
Adjunto de Beneficios e Convenios: Arthur Moraes
Adjunto do Trabalho: Raimundo Dias (71)
-Diretor Financeiro: Celso Pereira Braga (75)
-Diretor de Relações Com Entidades: Ivan Mattar Magalhães(73)
-Diretora Social: Sonia Maria Rodrigues Jacinto(70)
-Diretor de Esporte: Sérgio Antonio de Souza Mello(90)
-Diretor de Marketing/Web: Carlos Eduardo Ghetti Noronha(89)

Conselho Fiscal:
-Edson Roberto Pontes (90)
-Mirian de Lourdes Noronha Motta Melo (87)
-Henrique Alberto Coelho da Silva Loureiro (90)
-Fernando Ignacio Pupo (01) - Suplente
-Liliam Terezinha Ribeiro Duenas (88) - Suplente

Conselho Diretor:
-Donato Fernandes Nicoliello (73)
-Ronaldo Storino (76)
-Paulo Vitor Belinassi
-Felipe Andrade Sala
-Francisco Sergio Sene (87)
-Cyro Barbosa Bernardes (79)
-Vera Lucia Cavalcante de Souza Mello (90) - Suplente

Agradecimentos
O que posso dizer em tão poucas palavras que traduzam tudo o que quero
deixar registrado?
Agradecer a todos que me ajudaram e apoiaram nestes 4 anos é sem
dúvida o inicio. Mesmo nas horas mais difíceis desta jornada pude contar
com a colaboração valiosa de vários amigos que nunca abandonaram o
barco. Peço também desculpas a todos que não tiveram suas expectativas
atendidas, por um motivo ou outro. Diversos obstáculos se apresentaram
e alguns se mostraram reincidentes, como minha saúde nesse período.
Se eu fosse um político estaria agora listando as nossas realizações.
Como não o somos e nosso trabalho é estritamente voluntário quero
enaltecer os bons momentos que passamos juntos nestes quatro anos.
Nos encontros mensais, nos jogos de futebol, nas reuniões da diretoria,
nos churrascos e no jantar de confraternização, redigindo e revisando
textos para o boletim, colocando boletos e boletins nos envelopes para
o correio ou simplesmente trocando mensagens e ligações telefônicas
com os amigos da diretoria. Sempre com o espírito elevado pelos nossos
ideais, pela vontade de manter acesa a chama, rindo ou discutindo, mas
sem nunca perder o respeito mútuo ou a amizade.
Tivemos perdas nesse período. Colegas que se mudaram para outras
cidades e hoje atuam em outras regionais. Não posso deixar de registrar
a significativa perda de nosso abnegado diretor Olberes Pizão, que partiu
para nova empreitada na diretoria do céu, onde deve estar circulando com
sua inseparável agenda e pasta com diversos documentos agitando os
portões celestiais e deixando São Pedro de cabelos ainda mais brancos.
Partiu deixando saudades.
Minha mensagem para os nossos membros da associação vai ser
uma repetição de algo que venho dizendo a algum tempo: network e

relacionamento se estabelece quando estamos no mercado de trabalho.
Participar de nossas reuniões, jogar conversa fora durante algumas horas
por mês não toma muito tempo e nos mantém em contato com os colegas
e com o que está acontecendo no mercado. Vejo muitos colegas, alguns
recém-formados, outros já há algum tempo na estrada, aparecerem
repentinamente nas reuniões e soltarem no meio da frase “estou procurando
uma oportunidade”. Somos todos solidários e procuramos ajudar quem
nos procura, mas não é possível fazer milagres, independente de crise ou
não. Para indicar alguém temos que conhecer um pouco mais da pessoa,
saber como se relaciona, o que pensa a respeito de ética, como age em
situações de pressão. Essas informações se obtêm convivendo e trocando
idéias e pensamentos. Pior ainda quando o colega consegue o que quer
e desaparece das reuniões. Fica uma sensação de vazio e a dúvida no ar:
será que é somente para isso que servem nossas reuniões?
Sabemos que muitos colegas têm problemas para comparecer por
causa de filhos pequenos, compromissos de trabalho, viagens ou até
esquecimento. Mas essa é a realidade da maioria. Mesmo assim vemos
praticamente todos os meses vários colegas “batendo o cartão” nas
reuniões e mantendo vivo o espírito de Theodomiro Santiago.
Despeço-me de todos como diretor insistindo neste ponto: precisamos
de sangue novo. Precisamos manter nossas reuniões e fazer um esforço
pessoal para que continuemos ativos por outros 27 anos. E muitos anos
ainda no futuro.

Saudações unifeianas a todos.
Edson Pontes (Dez/90) – Presidente da Diretoria 2005-2008
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Check List

Plano de Trabalho
para 2009
A Diretoria traçou o seguinte Plano
de Trabalho:

-Jantar solene no dia 15/05;
-Churrasco no dia 19/09;
-Jantar de Confraternização Anual no dia 13/11, no
Círculo Militar;
-Encontros mensais na primeira quinta-feira;
-Prática de futebol às segundas-feiras;

-Normalizar a situação fiscal e contábil;
-Atualizar dados cadastrais junto ao banco;
-Emitir boletos de anuidade;
-Emitir Informativo Bimestral;
-Reformar o Estatuto;
-Desenvolver um novo Cadastro de Associados.

