Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de Agricultura 'Luiz de Queiroz'
Avenida Padua Dias, 11 - Piracicaba / SP
CEP 13418-900 - Caixa Postal 9
Telefone: (19) 3429-4342

Caros Associados,
Estamos trabalhando bastante! Além do sucesso de nossas iniciativas digitais em constante
evolução, como o site, a revista e as redes sociais, expandimos nossas atividades em 2016 e
realizamos o Primeiro Concurso Fotográfico e o Primeiro Jantar da ADEALQ - ambos com presença
marcante e um feedback excelente.
Foi com imenso orgulho que anunciamos em nossa Cerimônia de Encerramento da 59ª Semana Luiz
de Queiroz a efetivação da primeira Bolsa de Auxílio a alunos da ESALQ, implementada ainda em
2016.
Cumprimos nossas promessas e acreditamos que podemos realizar muito mais! Dividimos com vocês
alguns de nossos objetivos:
1) Efetivação de 5 bolsas de Auxílio para 2018;
2) Redução do valor das adesões ao Churrasco de Encerramento da Semana Luiz de Queiroz;
3) Ampliação da loja da ADEALQ;
4) Consolidação da autonomia financeira da ADEALQ - hoje ainda totalmente dependente dos
resultados do Churrasco de Encerramento da Semana Luiz de Queiroz.
Para isso estamos arregaçando as mangas e convidando a todos para juntarem-se a nós no
Programa SÓCIOS MANTENEDORES - temos hoje 73 Mantenedores Quinquenais, 93 Mantenedores
Anuais e 4 Mantenedores Mensais.
Aproveitamos para comunicar que a validade dos Mantenedores Anuais finda em 20 de Março de
2017. Renovem suas anuidades, tragam mais Esalqueanos para o programa!
Sendo um Sócio Mantenedor você viabiliza nosso trabalho, investimentos e ajuda nas Bolsas de
Auxílio e na AAALQ, alem de obter vários benefícios - tire suas dúvidas em relação ao programa e
junte-se a nós.
http://adealq.org.br/ajuda/socio-mantenedor/
No dia 20 de Maio de 2017 acontecerá o 2º Jantar da ADEALQ. Participe!
http://www.adealq.org.br/jantar02_inscricao.aspx
A partir deste mês cumpriremos mais uma promessa: apresentaremos em nosso site os balanços
anuais da Associação, para que todos os associados possam acompanhar a evolução financeira da
ADEALQ.
Contamos com o apoio de vocês nestes novos caminhos e nos colocamos à disposição para receber
sugestões para que a ADEALQ seja cada vez mais eficiente, útil e relevante em suas ações.

Saudações Esalqueanas
A Diretoria

