Declarada de Utilidade Pública
Lei Nº 7240 de 10/05/1991

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”
Av. Pádua Dias, 11 – Cep 13418-900 – Piracicaba, SP – Brasil
Fone (19) 3429-4342 – Fone/Fax (19) 3435-7273
http://www.adealq.org.br e-mail: adealq@ usp.br

Caros Esalqueanos,
O dia 14 de outubro se aproxima.
Como parte das festividades da 60ª Semana Luiz de Queiroz, teremos a confraternização das turmas
que comemoram seus quinquênios.
Neste ano teremos algumas mudanças.
Para orientar os colegas, seguem algumas informações:
LOCAL DA CERIMÔNIA DAS TURMAS
A Sessão Solene que marca o encerramento oficial da Semana “Luiz de Queiroz”, que anteriormente
ocorria no Salão Nobre, foi transferida para o Ginásio de Esportes da ESALQ.
Essa mudança ocorre por questões de segurança, uma vez que o número de participantes vem
aumentando a cada ano. Desta forma, o Salão Nobre não mais comporta a cerimônia.
No Ginásio, os Ex-alunos e os acompanhantesserão acomodados com maior conforto.
As tendas de credenciamento e de café estarão localizadas na área externa do Ginásio.
ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESALQ
Os veículos particulares deverão ser estacionados na ESALQ ou no entorno do Ginásio.
O estacionamento do Ginásio NÃO poderá ser utilizado – sendo reservado para manobra, embarque
e desembarque do trenzinho.
O acesso ao Ginásio se dará das seguintes formas:
1. A pé, pelo túnel que liga a praça da Casa do Estudante ao Ginásio.
2. De trenzinho, que fará o percurso do Prédio Central até a entrada do túnel de acesso ao Ginásio,
passando por alguns pontos de parada ao longo do percurso
3. Para os portadores de necessidades especiais serão disponibilizados veículos que farão o
transfer dos passageiros até o Ginásio, saindo da praça em frente à Casa do Estudante
VISITAS À ESALQ
No dia da cerimônia a Escola estará aberta para aqueles que desejarem visitá-la.
O Prédio Central, incluindo seus corredores, Salão Nobre e sacada, permanecerá aberto entre às
8:00h e 12:00h.

