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Os primeiros formandos da
Antonio Meneghetti Faculdade

O final de semana foi especial para a primeira turma do curso de Administra-
ção da Antonio Meneghetti Faculdade - AMF. No sábado, dia 10, foi realizada a
cerimônia de formatura. Com o auditório lotado e com a presença do professor
Antonio Meneghetti, 18 alunos encerraram com chave-de-ouro, a etapa de gradu-
ação.

A Rádio e o Jornal Integração se fizeram presentes e registraram o depoi-
mento de alguns dos formandos e convidados:

Jaque Geremeias, formanda:  "É uma alegria imensa e indiscritível e com certe-
za muito mais pessoas irão sentir isso."

Daniel Oliveira, formando:  "Estou muito feliz, é uma emoção grandiosa poder
estar me formando nesta primeira turma. Isso é um projeto muito grande e quem
acredita realmente, terá muito futuro."

Marcel Fraga, formando: "É a realização de um sonho, um dia muito especial
e esperamos seguir nesta caminhada que viemos traçando desde o início da
faculdade.

Paula Basso, formanda:  "Vamos transformar esse Brasil para a melhor. Nós
construímos juntos essa região, todos tem que se trabalhar e divertir juntos."

Rosane Zolin, formanda:  "É muita alegria fazer parte desta primeira turma e
agora receber essa recompensa como resultado de um trabalho que desenvol-
vemos com muita dedicação."

Camila Seratti, formanda:  "Valeu muito a pena, não dá para deixar
este lugar, nunca."

Gisiani Ferreira Alberti, formanda:  "É um orgulho estar com 20
anos e formada pela AMF e ainda ganhar um prêmio por ser uma
das melhores alunas, é um grande prêmio e uma grande respon-
sabilidade."

Guilherme Luchese Rosso, formando: "Vamos trabalhar bas-
tante para crescermos na vida estamos muito felizes."

Maria Claci Bortolotto, secretária de Educação de São João do
Polêsine:  "Foi um evento maravilhoso, a formatura muito bonita e de
significância máxima para nossa região, foi tudo muito bonito e só
temos que agradecer essa oportunidade do Prof. Meneghetti nos
brindar com essa faculdade em nossa região."

Prefeita de São João do
Polêsine, Denise Pedre-
bom Milanesi:  "É um evento
muito marcante, a primeira
turma e esses alunos de-
vem ser sempre número
um. Por terem sido os pri-
meiros alunos, terão muitos
caminhos a percorrerem
daqui para frente, estão to-
dos de parabéns."

Jorge Pozzobom, depu-
tado:  "Estou encantado de
ver essa turma se formando
em Administração. Teremos
uma reunião com a faculda-
de para ver como aproveitar
estes alunos dentro dos nos-
sos municípios, parabéns a todos."

Soraia, professora: "É muita emoção, estamos muito feli-
zes e emocionados com este momento."

Assis Cadore, secretário de Agricultura:  "É a primeira
turma que se forma e isso abrirá um leque para outros cur-
sos. Estamos de parabéns por termos no interior uma fa-
culdade com grandes empreendedores investindo e a edu-
cação. Se o povo é educado temos progresso, desenvolvi-
mento, cultura, tudo o que é necessário para um município."

Diretora da AMF, Helena Biassotto: "Estamos felizes e
prontos para trabalhar mais, formar turmas novas. Estamos
nos sentindo coroados por ter tido um evento de sucesso e
ver o resultado nestes jovens bonitos que hoje estão se
formando."

Josele Delasari, coordenadora do curso de Adminis-
tração:  "Acompanhei a faculdade desde o início. Agradece-
mos muito ao professor Meneghetti que possibilitou a todos
nós, seja no trabalho por poder contribuir com este projeto,
ou seja, os alunos sendo formados com este diferencial."

Alunas que receberam o Certificado em Excelência e ganharam desconto em bolsa de estudos na Faculdade
Rosane Zolin - 75% de descontoGisiani Ferreira Alberti - 50%Paula Silva Bazzo - 25%
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