
 Prezados executivos, 

 

 Todos desejamos ir ao ENEL, certo? Mas a maioria de nós está bem longe de 

Manaus, certo? Nem mesmo o Pará está muito perto de Manaus, e olha que são 

vizinhos... Pra chegar lá, a maioria precisará comprar passagem de avião, uma passagem 

que, salvo raras promoções, não é barata e a maioria de nós não tem condições de fazer 

gastos desse tipo ganhando o que um professor/pesquisador/tradutor/etc ganha... Sendo 

assim, as pessoas vão tentar pedir auxílio à faculdade. Algumas vão concedê-lo (o que 

restaura um pouco minha fé na educação) outras, como de costume, vão negá-lo. Sem o 

apoio das faculdades, o executivo se vê na necessidade de pedir um auxílio de viagem à 

Secretaria de Finanças da EXNEL, o que até agora, dentro do possível, atendeu às 

expectativas dos requisitantes. O problema é: Um ENEL, e principalmente um ENEL 

em Manaus, gera muitos auxílios, muito mais do que seria possível conceder com o 

caixa que administramos. A quantidade de pessoas contempladas seria ínfima se 

comparada à demanda. Sendo assim, a Secretaria de Finanças da EXNEL vem convidar 

os executivos de cada estado a encabeçar o projeto “Uma rifa pelo ENEL” (o título do 

projeto não é passível de críticas). Será oferecida a cada estado requisitante uma quantia 

financeira – variável segundo o número de requisitantes ao final do prazo – para que se 

adquira algum produto e se organize uma rifa com o intuito de arrecadar dinheiro para a 

viagem a Manaus. Esse dinheiro sairá da reserva emergencial do caixa da executiva e 

precisa retornar para lá justamente para suprir necessidades como essa, logo, o dinheiro 

concedido, após o término da rifa, deve ser devolvido, sendo todo lucro restante 

propriedade dos executivos participantes. Preencha uma ficha de requisição de auxílio – 

que está disponível no site – com o nome dos executivos participantes e aguarde o fim 

do prazo de requisição para o cálculo da quantia disponível (Algo em torno de 

R$100,00 podendo aumentar caso o número de estados requisitantes seja baixo.). 

 

Atenciosamente, 

Pedro Sasse. 


