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Nova diretoria da ADUEM visita Reitor
  Nesta quarta-feira (14), em visita ao Reitor 
da UEM, professor Júlio Santiago Prates Filho, 
a nova diretoria da Aduem entregou ofício 
solicitando a inclusão da Associação na lista 
de distribuição das pautas do CAD, COU, 
CEP e Conselho de Integração Universidade-
Comunidade. O pedido objetiva manter a 
diretoria informada acerca das discussões 
dos Conselhos Superiores da UEM, e foi 
prontamente acolhido pelo Reitor. Ainda no 
mesmo ofício, a Diretoria propôs a inclusão 

 No período de 15/12/2011 até 
15/01/2012 estarão abertas as 
inscrições para a Colônia de Férias da 
Aduem, que ocorrerá de 17 a 28 de 
janeiro de 2012.
 Poderão ser inscritos por telefone, 
e-mail ou diretamente na secretaria da 
sede administrativa ou na sede social, 

os dependentes dos associados com 
idade de até 12 anos. As atividades 
(pintura bandeja/facial, fantoche, 
confecção de pipa, caça ao tesouro, 
apresentação teatral, brincadeiras na 
cama elástica etc.) serão distribuídas 
nos dias 17, 19, 21, 24, 26 e 28 de 
janeiro, das 13:30h às 17:30h. A 

taxa de inscrição no evento é de 
R$15, e visa cobrir despesas com a 
alimentação dos participantes. 
  

Lançamento do Projeto ADUEM Criança: abertura de inscrições para a Colônia de Férias

Para presentear seus associados aniversariantes, ADUEM faz parceria com o Hotel Golden Ingá

de pelo menos 1 representante dos 
docentes aposentados no Conselho 

Universitário, e o Reitor se dispôs a 
encaminhar a proposta para apreciação 
do referido conselho.
 Na foto o presidente Luciano 
Gonsalves, o diretor de esportes Jair 
Henrique, o tesoureiro Evilasio de 
Almeida, o conselheiro representante 
dos aposentados Cesar Pereira e o 
reitor Júlio Santiago.
(http://www.uem.br/index.php?option=com_
content&task=view&id=4658&Itemid=1)

  A partir de 10 de janeiro todo associado será 
presenteado com um café da manhã no Golden 
Ingá. A parceria firmada entre a ADUEM 
e o Hotel Golden Ingá possibilitará que o 
aniversariante mais UM (1) acompanhante 
saboreiem um delicioso café da manhã com 
uma das melhores vistas panorâmicas de 
Maringá, com 50% de desconto. O associado 
pagará o valor da ocasião diretamente no 
restaurante do hotel, com direito a levar um 

acompanhante. Hoje o café da manhã do 
Golden custa R$25,00. Por isso, aniversariante 
do mês, fique atento! No início do mês do 
seu aniversário você receberá um cartão 
personalizado de felicitação da ADUEM, 
acompanhado do cupom desse café da manhã 
que deverá ser validado na Secretaria da 
Associação. O cupom é intransferível e terá 
validade durante o mês de aniversário do 
associado. (http://www.goldeninga.com.br/conteudo.php?id=3).

 Na foto a equipe da Colônia de 
Férias: Neuza, Luiz, Walter e 
Jefferson.


