
                                                                                                     

                                                                                  

140° Aniversário de fundação da Escola de Minas de Ouro Preto - 12 de Outubro de 
2016 

 
Ouro Preto, 05 de Setembro de 2016. 
 
Prezado ex - aluno,  

 
Temos o prazer de informar-lhe que os preparativos para a realização da celebração de mais um aniversário 

de fundação da nossa Escola estão em curso. Reservamos os dias 07 e 08 de Outubro de 2016 para realizar várias 
atividades de cunho acadêmico e de congraçamento à altura da importância da comemoração. A sua presença, de 
seus familiares, amigos e convidados é a garantia de sucesso.  

Informamos que o convite com a programação oficial já está disponível no site: 
http://www.agenciapool.com.br/convite12.2016.40pag.OK.pdf 

No contexto das festividades a A
3
EM – Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas e a Diretoria da 

Escola de Minas promovem uma confraternização no dia 08/10/2016 (Sábado), a partir das 21h00min, no Salão 
Mariana do Centro de Artes e Convenções “Parque Metalúrgico Augusto Barbosa”. Os ingressos individuais podem 
ser adquiridos acessando o link: http://mdflex.com.br/eventos/escola_minas16/ 

 
Preço dos ingressos: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) 

 
Informamos, também, que a venda “online” de ingressos será realizada até o dia 30/09/2016 e são 

limitados. 
 
Outras Informações:  
 
1) No caso de desistência a revenda de ingressos adquiridos ficará a cargo do ex-aluno; 
2) Não garantiremos a participação do ex-aluno no Baile de Confraternização caso não adquira seu ingresso com 
antecedência;  
3) Crianças até 09 anos não pagam, mas não têm direito a assento à mesa; 
 
Informações adicionais:  

 
 
Telefones: (31) 3551-4006 - Celular: (31) 99917-5683 / 98612-0729  
E-mail: comunicacao@topazioimperialeventos.com.br; 
 

Contando com a sua participação reiteramos o convite para mais um momento de congraçamento que 
renova o espírito que há tanto tempo nos une.  
 
Cum mente et malleo.  
 
Prof. Dr. Issamu Endo (Diretor da Escola de Minas) e Prof. Dr. Adilson Rodrigues da Costa (Presidente da A

3
EM) 
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