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De: Giodana Holanda 
Para: mlampreia 
Data: 09/09/2008 11:34

Assunto: Re: En:Projeto Cartografias de Arte e do Cotidiano de 
Jovens Brasileiros

A n te rio r

Mover para a pasta l ° ! < ]

Agora você pode t«5f 
um e-mati de 10Gb
da espaço. Aproveite!
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Recebemos, através da Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais 
- proponente do projeto Cartografia de Arte, pronac:08-6087, carta 
registrada do Mine, solicitando o envio de alguns documentos 
elucidativos a respeito do referido projeto.

UOL L inks Patrocinados

Tenha o seu negócio 
RJ - Grande oportunidade 
Na area da saúde
www.onegocíocom.br/yes

Peço a gentileza de que nos enviar esta solicitação pore-mail, pois 
não a estamos encontrando em nossos arquivos, talvez, lamentavelmente 
por engano, tenha sido deletada.

Em caso de dúvidas, existiria a possibilidade de comunicação por 
telefone para maiores esclarecimentos? Nesse caso, gostaríamos de que 
nos fosse repassado o numero do telefone do setor responsável pela 
divisão de análise de projetos, e a quem devemos nos reportar. Será 
que podemos falar diretamente com você?

Confiantes no apoio, agradecemos de antemão

Sstij&pê.e.Bi-Ri«<!« Jaoíií»
Compre na MRV! Lindos apartamento 
s,
ótimas condições. Corretores online
www MRV com.br

Roupas Sensuais 
Minivestidos, conjuntos e macacões. 
Linha Clubwear
www.kula.com.br

Ren da Extra em Sto A n  d ré 
O que você faria com uma 
renda extra de R$ 3.000,00 mês?
www.insatisfeito.net/eu

2008/9/9 mlampreia <mlampreia@uol.com.br>: âmmeie aqui
> Prezado Thiago,
>
> Recebemos , através daAssociação dos Amigos da Escola de Artes Visuais do
> Parque Lage- proponente do projeto Cartografia de Arte, pronac:08-6087,
> carta registrada do Mine, solicitando o envio de alguns documentos
> elucidativos a respeito do referido projeto.
>
> Peço a gentilieza de que nos encaminhe esta solicitação por e-mail, pois
> não a estamos encontrando em nossos arquivos, talvez, lamentavelmente por
> engano, tenha sido deletada .
>
> Gostaríamos, também, de que nos fosse repassado o telefone do setor
> responsável pela divisão de análise de Projetos , e a quem devemos nos
> reportar, para esclarecimentos de algumas dúvidas. Será que podemos falar
> diretamente com você?
>
> Confiantes no apoio, agradecemos de antemão

V o lta r para ’’ En trada ”
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A  A senha do assinante UOL é secreta. Nenhum funcionário do UOL está autorizado a solicitá-la. Trocar senha.
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