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Nbssa Sra. das Dores 26/03/99

Caro amigo 1 e peço mí.L de scul.pas , pois se í, '111e pos suã inu-
meras obrigações;mas não tendo a quem solicitar ajuda, venl1.oa a
ti mais urna vez.Auriza me falou a respeito do seu telefonema o
qual tratava de assunto do meu interresse, por~m, desde então a
mesma telefonou ao gabinete do Deputado Federal Marcelo Déda po-,rem o senhor nunca se encontrava e durante este tempo nada con -
segui por 8.qui~Em virtude de minha dIvida para com a UNIT, estou
fora da sala de aula na condição de evadido, vendo um sonho sen&
do ceifado aos poucos,mas ainda me resta confiança uma vez que o
advogado ao qual presto estágio convidou-me a trabalharmos meio
a meio, porém para tanto se faz nescessário que eu esteja regülar
com a Universidade.

Não anelo por uma bolsa d.e estudo ou mesmo que aequem com
os meus estudos até o final do curso, só quero uma opor-bun í dade

4 .' • -par-a que eu )O~!3::-1. anaar- c m as nu.n: as pr-opr i.as pernas, nao me
encomodo de lhe pi3.'J'clr t8.1 cor +í,a 8)r1 'Jr"(~~:itacãode s er-v í co 01.1 .!-:'..téw - ..a.. .•
mesmo assumir um termo de r-esponsab íj.Ldade ,

Nesses últimos oito mt~ses senti e esbou sentindo algo mu!
to deaagr-adáve l., pois mes sinto só.

De acordo CO~r} o pvo-reitor acadêmico DI". Gilberto Chagas
resta-me até a 3º semana de Abril para que a min}1~ situação em
relação a instituição não tome dimensões irremediavéis.

Envio um contra cheque orieinal e alguns dados:
RG. 1272031, CPF 711851275-34, mate na univ8!''''.:td''lde962131 ~

00, nQ de conta55792, agência 004 N·~Sra. das Dores / SE.
A quontia de reciso é de 2714,00 ( dois mil setecentos e

quatorze reais, referente a dez mensalidades). Tenho plena eonvis
ção de que tudo que estilrer ao seu alcance não hesitará em faze -

-- , ,10,pois nao me resta mais nenhuma porta, ate porque ja falei peê
soalmente com o próprio governador do :Sstado D1"'. Albano Franco e
este me garantiu, Só que nada fez.

Nestes Termos Peço Deferimento

&(~s \ (
Academico de Di~~


