Nº 89
JAN/2011
Críticas e sugestões:
boletimbsb@yahoo.com.br

“Revelemo-nos, mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande país”.
Dr. Theodomiro Carneiro Santiago

Editoral
Estamos iniciando um novo ano. Novos sonhos, novas esperanças, novas lutas e, com certeza, novas
vitórias. E nas nossas AD-UNIFEI e UAI também
estamos iniciando uma nova fase: novas diretorias,
novas visões, novas perspectivas. E a esperança, como em todo início de ano, é que tenhamos um ano
novo melhor, mais próspero. Resumindo: que todos
sejamos mais felizes em 2011. Merecemos! 2010 foi
um ano difícil! Trabalhamos muito! Lutamos muito!
Tivemos nossa auto estima arranhada pela falta de
escrúpulo de alguns poucos que carregaram nossa
imagem junto, mas sobrevivemos. 2010 passou! E
com aquela teimosia característica dos mineiros (dos
que a trazem no sangue ou simplesmente aspiraram o
ar de Minas) vamos fazer um 2011 melhor. E contamos com a participação de todos.
Este boletim e as mensagens eletrônicas serão nossos
principais meios de comunicação. Estamos planejando diversas atividades para o ano na área social e
cultural, na área esportiva e na área técnica. No 1º
semestre teremos o nosso torneio de futebol e no 2º
alguns “rachões” (com direito a UTI Móvel e balão
de oxigênio na beira do campo) e outras modalidades
como torneio de sinuca, truco, etc. durante o ano.
Estamos pensando na realização de um bingo e alguns saraus musicais (churrasco e música). Enfim,
temos diversas idéias e ainda estamos abertos a sugestões. Mas nossa grande prioridade será turbinarmos o nosso bate papo mensal, incrementar nossa
“prosa”, relembrar “causos” ainda não lembrados,
reforçar nossa amizade e fazer novos amigos. O bate
papo é nossa atividade mais regular e que mais garante nossa “identidade”. Por isso contamos com a
participação de todos. Venha! Convide aquele amigo
ou colega que faz tempo que não aparece, que já está
até perdendo o sotaque. Venha reciclar seu
“mineirês”.

No mais aguardamos todos no nosso primeiro batepapo de 2011, dia 4 de fevereiro no Alpinus. Até lá,
aproveitemos o início de ano, renovemos nossos planos, sonhos e promessas e nos preparemos para a enorme felicidade que será 2011.
Abraço a todos!
Wilson Xavier Dias
Diretor Regional da AD-UNIFEI Brasília e UAI Brasilia

Nova Diretoria
A nova diretoria da gestão 2011/2012 da ADUNIFEI/
UAI Regional Brasília será composta por:
Diretor Regional:
Wilson Xavier Dias (UNIFEI – EEL/1981)
Secretários Executivos:
Luciano Campitelli Conti (UNIFEI – EHD/2006)
Antonio M. R. Cortez (UAI)
Coordenadoria Promoções SociaIs e Culturais:
Karla Antunes Tavares (UNIFEI – EEL/2006)
Evanilde Ma. da C. de S. Coelho (UAI)
Coodenadoria de Promoções Esportivas:
Marcus Vinicius Simões (UNIFEI – EME/2000)
Rogério Agnello (UAI)
Coordenadoria de Promoções Técnicas e Visitas
Luiz Henrique Lobo (UNIFEI – EEL/1980)
Luiz de Miranda Lopes (UAI)

ADUNIFEI Nacional
Visite o site da ADUNIFEI Nacional:
www.adunifei.com.br.

Origem da Palavra Uai
Colaboração: Evanilde Maria da Costa de Souza
Coelho
Segundo o odontólogo Dr. Silvio Carneiro e a professora Dorália Galesso, foi o presidente Juscelino
Kubitschek que os incentivou a lhe pesquisar a origem.
Depois de exaustiva busca nos anais da Arquidiocese
de Diamantina e em antigos arquivos do Estado de
Minas Gerais, Dorália encontrou explicação provavelmente confiável.
Os Inconfidentes Mineiros, patriotas, mas considerados subversivos pela Coroa Portuguesa, comunicavam-se através de senhas, para se protegerem da polícia lusitana.
Como conspiravam em porões e sendo quase todos
de origem maçônica, recebiam os companheiros com
as três batidas clássicas da Maçonaria nas portas dos
esconderijos.
Lá de dentro, perguntavam “quem é?” e os de fora
respondiam “UAI” – as iniciais de União, Amor e
Independência. Só mediante o uso dessa senha a porta seria aberta aos visitantes.
Conjurada a revolta, sobrou a senha, que acabou virando costume entre as gentes das Alterosas.
Os mineiros assumiram a simpática palavrinha e, a
partir de então a incorporaram ao vocábulo cotidiano, quase tão indispensável como tutu e trem.
Uai, sô...

Prédio central da UNIFEI é
Tombado como patrimônio
Histórico de Itajubá
Colaboração: Karla Antunes Tavares
Fonte: www.unifei.edu.br
A Prefeitura Municipal de Itajubá, através de decreto
assinado pelo prefeito Jorge Mouallem, tombou o
Prédio Central da Universidade Federal de Itajubá
(UNIFEI) como patrimônio histórico do município.
Também foram tombados os conjuntos arquitetônicos
dos laboratórios de Máquinas Elétricas e Termohidrelétrico da Universidade. O acontecimento entra
como marco na história de Itajubá e da instituição e
marca as comemorações do 97º aniversário de fundação da UNIFEI e o cinquentenário da Fundação Theodomiro Santiago (FTS). O antigo casarão, onde o
Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá (IEMI)
foi fundado em 23 de novembro de 1913, abriga o
Museu Theodomiro Santiago.

CONSULTA AOS DIPLOMADOS
IEI-EFEI-UNIFEI
Fonte: www.adunifei.com.br
Depois de um ano à frente da AD-UNIFEI Nacional,
tivemos a chance de verificar algumas dificuldades
no funcionamento da AD-UNIFEI, como entidade
destinada a congregar todos os ex-alunos de nossa
querida Universidade, que tem, como um de seus
maiores bens, a união e a fraterna amizade entre todos nós. Um dos maiores exemplos disto é a constância com que todos nós apreciamos e desfrutamos
todas as ocasiões que temos de nos encontrar, de novo, principalmente, em Itajubá.
A partir daí, cremos ser possível capitalizar todo este
sentimento na direção de a AD-UNIFEI passar a ser
uma entidade realizadora, capaz de colaborar e/ou
incentivar iniciativas sócio-empreendedoras, a exemplo de tantas outras, já existentes no Brasil e no
Mundo.
Entre tais iniciativas, podemos citar:
1. Suporte a alunos carentes
2. Criação e/ou participação em Fundo de Investimento, criado para apoio às iniciativas empresariais
de alunos e ex-alunos.
3. Produção de material escolar, de todos os níveis
4. Publicação e tradução de livros técnico-literários,
de distribuição nacional
5. Apoio à criação de novas empresas
6. Apoio à Inovação e ao empreendedorismo
7. Realização e participação em eventos técnicos de
todo o pais.
8. Participação efetiva na solução de problemas que
afetem a população da Região
E muitas outras mais.
Entretanto, na forma como está atualmente estruturada a AD-UNIFEI, muito pouco se pode fazer, a não
ser somente uma representação oficial dos ex-alunos
em algumas solenidades da UNIFEI e/ou de outras
entidades.
Alem disto, a própria SALA AD-UNIFEI, no Centro
de Convivência, se mantém fechada, por falta de verba necessária para se remunerar as pessoas que poderiam estar ali, atendendo os interessados. Depois de
12 meses de trabalho de uma Secretária, a Associação não tem como remunerar seu trabalho, para o
qual conseguimos condições especiais, com cerca de
50% de desconto no valor de sua hora.
Outra dificuldade: qualquer venda e/ou compra cria
enorme dificuldade para a transação monetária, face
a impossibilidade de se emitir Notas Fiscais, pois
não temos um CNPJ.

Uma das formas de atingir objetivos maiores para a
AD-UNIFEI é partirmos para sua profissionalização,
de forma transparente e legalmente constituída para
conseguir operar adequadamente. Neste sentido, o
primeiro passo é a REFORMA DOS ATUAIS ESTATUTOS, com a criação de um CNPJ.
Neste sentido, estamos realizando esta consulta, que
pedimos seja respondida por todos os diplomados. A
partir desta consulta vamos montar um projeto de
mudança, com o apoio de Vocês, o qual deverá ser
aprovado em Assembléia a ser oportunamente convocada.
Pedimos o favor de responder este questionário até o
dia 25 de Fevereiro de 2010.
Desde logo, muito obrigado por mais esta contribuição de todos Vocês.
Diretoria AD-UNIFEI Nacional
Acesse:
http://www.adunifei.com.br/adunifei/Pagina.do?
idSecao=71

Grupo virtual
Para facilitar a comunicação entre os associados da
ADUNIFEI-UAI Regional Brasília, criamos um grupo de emails. Participe!!
Para se tornar membro, basta enviar um email para:
adunifei_uai_bsb-subscribe@yahoogrupos.com.br

Classificados
A partir de agora, nosso boletim informativo
abrirá espaço para anúncios de compra, venda e
troca! Se você quer fazer negócio, mande seu anúncio para: boletimbsb@yahoo.com.br.

Cultura e Lazer
Não se esqueça do nosso bate-papo mensal: toda primeira sexta-feira do mês, às 19h, no restaurante Alpinus. A programação de 2011, sujeita a alterações, é
a seguinte:
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Dia
04
04
01
06
03

Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dia
01
05
02
07
*
02

* Confraternização

Mande sua sugestão de programa para as horas vagas!

Aniversariantes - Janeiro
NOME
Pedro Augusto
Luiz Antônio Veras
Ana soares S Oliveira
Antônio Armando Pinto
José Augusto da Silva
Wilza S. Teles
Maria R.P.Chiaradia
Paulo Tarso G.Machado
José Roberto Arruda
Ana Cecília Toledo
Haroldo Brito Pereira
Paulo José de Oliveira
Henriqueta M.B.Machado
Sebastião Romeu
Andréa A.de Souza
Ludmila Lima da Silva
Sandra S.Zaparoli
Luis Henrique Capeli
Haroldo Rodrigues Costa
Francisco José V.Pinto
Cristina dos Reis
Juliana Oliveira de Souza
Miriam Célia Rennó
Sylvia Ma.B.Perez
Roldão Lima Junior
Lélio José M. Ribeiro
Wilson Xavier Dias
Flávio R. dos Santos Jr.
Arpad Dobranski
Luciana S. Pádua
Paulo César Maciel
Wilson Francisco de Paula Filho
Paulo Rocha
João Roberto Pinto
Cilma Helena V.B.Ferreira
Amílcar B. Cintra
Wilma M. Tomé
Luciana Cherbele
Soledade Lazara Silva Santos
Mário Riêra

Expedinte
Redatora: Karla Antunes Tavares
Diretor Regional: Wilson Xavier Dias
Arte: Luís Carlos Antunes Tavares
(lucatwilliams@yahoo.com.br)

DIA
01
02
03
03
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
09
10
10
11
15
17
17
19
19
20
20
21
21
22
23
23
23
23
24
25
26
26
28
30
31
31

