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12a Semana

Professoras promovem 
lançamento de livro na 
Aduem 

   As professoras Ana Lúcia Rodrigues 
e Celene Tonella, do Departamento de 
Ciências Sociais da UEM e pesquisadoras 
do Observatório das Metrópoles,  
promoveram o lançamento do livro 
“Retratos da Região Metropolitana 
de Maringá”. A  obra traz subsídios 
para a elaboração de políticas públicas 
participativas,  e levou cerca de um ano 
para ficar pronta.   
      O evento aconteceu dia 12, à noite, no 
miniauditório da Aduem, onde as autoras 
recepcionaram amigos e familiares. 
    O livro foi editado pela EDUEM com 
financiamento da Fundação Araucária e  
poderá ser encontrado no Observatório 
das Metrópoles e no Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais da UEM. 

UEM amanhece em clima de eleição
Comunidade universitária vai às urnas nesta quarta-feira eleger o novo reitor

  A Universidade ama-
nheceu em clima de 
eleição e a votação se 
estenderá até às 22ho-
ras. Os candidatos a 
reitor e vice-reitor, das 
duas chapas, disputam 
os votos de 25.219 
eleitores, distribuídos 
em 40 sessões eleito-
rais. O reitor eleito to-
mará posse no dia 10 
de outubro.
  Na última quarta-
feira, 11, o debate 
com os candidatos 
promovido pelas  
entidades (Aduem, 
Afuem, Dce, Ses-
duem e Sinteemar) 
lotou o  RU.
   A comunidade uni-
versitária  compare-
ceu em peso  para 
ouvir as propostas 

da Chapa 1, inti-
tulada UEM é +  e 
Chapa 2, Siga em 
Frente UEM . Am-
bas tiveram o tem-
po cronometrado 
para responder 
questões vindas 
das entidades pro-
motoras e também 
da plenária. Tudo 
ocorreu conforme 
planejado, contu-
do, as torcidas não 

perderam tempo, 
manifestando-se 
desde o início. 
   Quanto às reivin-
dicações da Aduem 
nesta eleição, se-
gundo o Prof. Wil-
son Rinaldi, dentre 
elas, está a contra-
tação de mais pro- 
fessores, além de 
melhorar salas e 
equipar laborató-
rios. 

1.482 docentes;
2.723 técnicos uni-
versitários;
21.014 alunos de 
graduação e pós-
graduação;
4.231 estudantes de 
cursos a distância 
da UEM que  pode-
rão votar pela inter-
net.

  A construção da piscina en-
trou na 12a semana  com a fi-
nalização da parte interna, que 
está sendo preenchida com pe-
dras. 
 A atenção a partir de agora es-
tará voltada para a parte extena 
da piscina, que   consiste na tu-
bulação e casa de  máqui - 

 nas (onde ficarão as bombas e os filtros). “Assim que tiver 
feito essa fase, segue o contrapiso externo”, disse o mes-
tre de obra, Samuel de Almeida.
  O prazo de conclusão dessa etapa, se não houver im-
previsto, é de 15 dias. 

Parte interna é concluída
 com preenchimento de pedras

Dia dos pais 
Com direito à costela ao 
fogo de chão!
29 de agosto (domingo)
Teremos gincana para a 
criançada se divertir com 
os papais. Participe!

Colégio Eleitoral 


