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   A ADUEM também aderiu à campa-
nha de mobilização contra a impunida-
de e a corrupção na política do Paraná. 
Ontem, durante a manifestação públi-
ca que aconteceu em Maringá, alguns 
docentes, representando a associação, 
puderam externar a indignação pelos 
atos ilícitos ocorridos na Assembleia 
Legislativa que também afetam a edu-
cação. 

Construção  da piscina teve início 
nesta semana   Conforme foi divulgado no último informa-

tivo, portanto, estava previsto, a construção 
da piscina teve seu início nesta semana. E a 
delimitação do espaço na Sede Campestre já 
é um sinal de que teremos em pouco tempo 
mais um lugar de lazer, saúde e integração 
dos  docentes. 
  A primeira parcela da chamada de ca-
pital, de R$ 33,00, será neste mês. Con-
forme foi decidido e aprovado na Assem-
bleia. Quanto ao regimento da piscina, 
está sendo elaborada uma proposta, no 
entanto, é importante os professores par-
ticiparem com sugestões. Em breve esta-
remos apresentando uma proposta inicial. 

ADUEM organiza arraiá 
para o final do mês

ADUEM participa 
de protesto contra 
a corrupção 

  A campanha “O Paraná que Quere-
mos” surgiu a partir das denúncias 
de corrupção no Legislativo, entre as 
quais o desvio de verba pública e con-
tratações irregulares. Segundo repor-
tagem da RPC, cerca de R$ 100 mi-
lhões de reais foram desviados da AL.

   No dia 19 de junho, haverá um grande 
arraiá na Sede Campestre da  ADUEM. 
Vai ter fogueira, pinhão, picoca,  forró 
ao vivo e muita gente animada. E você 
não vai querer perder essa festa, vai? 
   Então participe conosco de mais esse 
evento. Leve a família, chame a crian-

çada e vamos  provar das delícias do 
interior.        
  Lembrando que a festa será à caráter:  
babados, trancinhas, chapéu de palha, 
bota, enfim, tudo está valendo. Capri-
che no traje e boa festa. 

Proação Ambiental promove evento na UEM
  O Programa Integrado de 
Ação Social da UEM (Pro-
ação), vinculado à Pró-Rei-
toria de Recursos Humanos 
e Assuntos Comunitários 
(PRH), promove nesta Se-
mana do Meio Ambiente a 
Campanha de Responsa-

bilidade Socioambiental: 
UEM um patrimônio a ser 
cuidado, de 7 a 10 de junho.   
  Conforme matéria divul-
gada no site da Universi-
dade, o Programa pretende 
criar uma Trilha Ecocultu-
ral na UEM. A intenção é 

mapear caminhos dentro 
do câmpus com foco cultu-
ral e ambiental.   
  Hoje, pela manhá e à tar-
de, um Arrastão Ecológico 
promovido por professores 
e alunos chamou a atenção 
dos que passavam pela UEM.


