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CONTATO Aduem 3224-1807 

Semana Nacional de C&T

Imprensa local já destaca a segunda edição do Bota-fora!
Ouça a entrevista concedida pelo Presidente da ADUEM à CBN-Maringá, na tarde de ontem: http://www.cbnmaringa.com.br/noticias/215699-2a-

-edicao-da-Campanha-Bota-Fora-de-Sucatas-da-Aduem-pretende-receber-20-toneladas-de-residuos-em-Maringa.html

3a rodada
Os jogos de sábado, 06/10, tiveram os seguintes resultados: CCH 0x3 AFUEM e CCE 5x2 CCS. Em virtude do recesso da Semana da Criança a 

4a. rodada foi transferida para 20/outubro, e terá as partidas: CCHxCCE e CCSxCTC; folga: AFUEM.

Projeto ADUEM Criança

Celebração do Mês da Criança
No dia 27 haverá sessão de contação de histórias na ADUEM, 

com a psicóloga Rosangela Brugin. O evento é aberto aos filhos de 
associados e à comunidade em geral, e os interessados deverão ins-
crever as crianças até o dia 26/10, pelo fone 3224-1807, das 8:30h 
às 17h. Participe!

JOSUEPAR

UEM no Josuepar-2012
No último sábado foi realizada nova reunião de planejamento da par-

ticipação da UEM no Josuepar, que acontecerá de 24 a 27/10, em Gua-
rapuava. Na foto, registro da reunião que foi presidida pelo coordenador 
da CDR/UEM (prof. Giuliano Pimentel–DEF) e pelo presidente da ADUEM 
(prof. Luciano Costa–DFI). Dentre os docentes-atletas presentes, o prof. 
Fernando Starepravo (DEF; coordenador-adjunto da CDR), o prof. Edmar 
Clemente (DQI) e a profa. Valéria Assis (DFE).

Parceria

Seguro Saúde SulAmérica 
SEM CARÊNCIAS

A ADUEM em parceria com a Extramed está colocando à disposição 
dos associados nova opção de seguro saúde, SEM CARÊNCIAS para as 
adesões até o dia 20 de novembro. Maiores informações: Elton Seguros, 
telefones 3031-2121 e 9125-1111, e-mail: seguros@eltonluiz.com. Sai-
ba mais: veja o anexo.

Intercentros


