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Aduem envia carta ao movimento estudantil e quer contribuir 
para a solução do problema instalado

   A Diretoria da ADUEM enviou uma carta ao movimento estudantil 
instalado na reitoria da UEM desde 25/08/11. Em reunião realizada na 
sede da ADUEM, a diretoria discutiu a situação atual dos acadêmicos 
que se encontram em mobilização, pois entende que o movimento 
Estudantil é legítimo, respaldado em reivindicações claras das 
necessidades da categoria, porém, julga necessária a incessante busca 
do diálogo para que o espaço democrático de nossa Universidade seja 
preservado e fortalecido. 
 No entanto, a diretoria questiona alguns métodos utilizados pelo 
movimento, como a ocupação do prédio da reitoria, compreendendo 
que possa haver outras formas de manifestação para a discussão da 
pauta de reivindicações em questão.
 Dessa forma, a  ADUEM se colocou à disposição para contribuir na 
solução do problema ora instalado. 

 Na segunda-feira, representantes do movimento 
estudantil participaram de reunião com o secretário 

do Estado, em Curitiba, mas consideraram 
insatisfatório o resultado da reunião.

Inauguração da piscina será dia 24 de setembro

   A data de inauguração da piscina da ADUEM foi 
agendada nesta quarta-feira, à tarde, durante a reunião 
da diretoria da associação. A solenidade de abertura será 
no sábado, 24, às 14h, e após o descerramento da placa 
inaugural, a piscina será liberada para o uso. Haverá uma 
programação especial, incluindo atividades esportivas, 
baile e almoço, que se estenderá até o domingo.

       A programação do sábado contará ainda com a abertura 
do Campeonato Intercentro e um baile à noite no salão de 
festas. No domingo haverá almoço por adesão e diversão 
temática na piscina com instrutor.
  A entrada na piscina será permitida apenas com 
carteirinha e vale informar que a confecção da mesma 
leva cerca de 4 dias para ficar pronta. 
   

A programação de inauguração da piscina da ADUEM iniciará às 14h, no sábado, e se estenderá até o domingo à tarde.  


