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CONTATO Aduem 3224-1807 

Parceria ADUEM-AFUEM-CDR/UEM: UEM se destaca no Josuepar 2012
Vimos pela presente nota parabenizar os servidores docentes e agentes universitários da UEM pelo sucesso obtido no XXI Josuepar. Indiscuti-

velmente, o resultado alcançado só foi possível pelo engajamento dos servidores-atletas que integraram a delegação da UEM nessa competição. 
Desde já, reiteramos o compromisso dessa parceria de buscar oferecer melhores condições para a participação da UEM no Josuepar 2013. Em 
tempo, aproveitamos para convidar todos os interessados para os preparativos ao Josuepar 2013, que se realizará de 14 a 17 de novembro de 
2013, na UNIOESTE, em Foz do Iguaçu. Sinceramente, ADUEM-AFUEM-CDR/UEM.

Ps.: Dentre os servidores-atletas presentes no XXI Josuepar, os docentes: Júlio Prates Filho (DMA), Luciano  Costa (DFI), Giuliano Pimentel (DEF), Jair Henrique 
(DEF), Edmar Clemente (DQI), Kleber Toffoli (DEQ), Dourivaldo Teixeira (DEF), Roberto Macoto (DEF), Adolpho Amorim (DEF), Galaor Tupã (DEF), Marcelo Soncini 
(DCC), Luiz Carlos Correia (DBI), Claudio Kravchychy (DEF) e Pedro Deprá (DEF).

JOSUEPAR

Projeto ADUEM Criança

Público prestigia Contação de Histórias
A ADUEM promoveu no último sábado uma sessão de contação de histórias, que teve a participação de 22 crianças. A atividade conduzida pela 

psicóloga Rosângela Brugin agradou tanto as crianças como os pais presentes. O evento ocorreu na sede administrativa da Associação, e durante a 
sessão também foi servido um lanchinho: pipoca, suco e sorvete.

Débito em Conta no Banco Itaú
Conforme entendimento com o Banco Itaú, em 29 de outubro foi solucionado definitivamente o problema que comprometia o lançamento 

de débitos com a Associação em conta Itaú. Portanto, já a partir de novembro, aqueles associados interessados que a ADUEM encaminhe suas 
despesas para débito em conta Itaú devem proceder da seguinte maneira: 1) contatar o gerente da agência bancária Itaú que mantém conta, 
para assinar termo autorizando ao banco o lançamento do montante informado pela ADUEM nessa conta Itaú; esse procedimento de autorização 
também pode ser realizado via internet bank; 2) até o dia 15, informar a conta Itaú à Secretaria da ADUEM.

Recesso de Finados
Em virtude do feriado dessa sexta-feira (finados), as atividades que ocorrem na sede administrativa da Associação (secretaria, restaurante etc.) 

ficarão suspensas de sexta a domingo retornando à normalidade na 2ª.-feira, dia 05 de novembro.


