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INFORMATIVO Nº 38
OUTUBRO – 2015
1 – CADASTRAMENTO

 Pelo nosso link: http://goo.gl/gfVMA estamos recebendo dados cadastrais dos nossos ex-alunos.

2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
 No dia 7 de novembro a Regional da ADEFEI – Rio de Janeiro vai realizar o seu 46º jantar de
confraternização, no salão de festas do São Clemente Residence Service.
 A Regional do Vale da Paraíba se reuniu em 28 de outubro na pizzaria Esquina Paulista em São José
dos Campos, e contou com a presença do ex-aluno Aloysio Pizzaro (T/1964), ex-presidente da
ADEFEI Nacional e fundador da Regional de Campinas e que passou a residir nesta cidade.
3 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL

 Assinado um convênio com o grupo Rio Quente Resort/Valetur para descontos de 10% para os
portadores da nossa carteira de Sócio-Contribuinte. São 5 hotéis do Grupo Rio Quente, 9 hotéis em
Caldas Novas e o Hotel Marusco em Porto de Galinhas - Pernambuco. Para maiores informações os
interessados deverão acessar o link: www.gruporioquente.com.br/convenio.
 Assinamos também um convenio com o posto de gasolina Itavel da Rua Nova em Itajubá
 No jantar festivo de 21 de novembro a AD-UNIFEI irá homenagear o colega Fredmarck Gonçalves
Leão (T/1957). Durante o jantar vamos realizar o 2º sorteio do ano para mais um ex-aluno,
portador da carteira de Sócio-Contribuinte, passar 4 dias no Rio Quente Resort - Goiás. As vendas
de convites e mesas para o jantar já podem ser efetivadas pelo site: www.adunifei.com.br ou pelo
telefone 3622 4450..

5 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
 Total de alunos matriculados em 2015: Campus de Itajubá – 4.720 alunos e em Itabira – 1.879.
 O Campus de Itajubá da UNIFEI foi inaugurado em 23 de novembro de 1973 pelo Presidente da Republica
General Emilio Garrastazu Médice e conta com uma área de 372.518 m².
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