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CONVÊNIO ADUEM-SAPIENS
 O SAPIENS COLÉGIO em parceria com a ADUEM está oferecendo aos docentes e demais servidores da UEM desconto de 10% para pagamento em parcela única do CURSO SUPERINTENSIVO, com material 
incluso. O curso visa preparar estudantes para o Vestibular de Inverno da UEM. Para participar desta promoção, no ato da contração do SUPERINTENSIVO SAPIENS será solicitada a apresentação da carteira 
funcional do servidor para sua matrícula ou de seus dependentes, além de que deverá confirmar a opção “Convênio ADUEM”. Informações: Secretaria do SAPIENS COLÉGIO - Telefone: (44) 3223-0201.

Aduem realiza 1º Luau Dançante com casa cheia

Desfile de Bandas e Fanfarras da UEM

  Ao som do Grupo Sabor Latino e em clima de muita integração, cerca de 50 casais prestigiaram o 1º Luau Dançante promovido pela ADUEM, no sábado à noite. Os 
participantes foram contagiados pelo ritmo latino que se estendeu até o início da madrugada. O evento foi um verdadeiro convite à dança e os associados aprovaram 
a iniciativa. Eles foram recepcionados com mesa de frios e canja.

  Na semana passada foi encerrada a reforma dos banheiros da 
sede administrativa, cuja reformulação incluiu a construção de 
boxe sanitário exclusivo para cadeirantes.

RevitalizaçãoIntegração Comunitária

  A UEM realizou no feriado cívico de 21/4 a 2a. edição do desfile de fanfarras/bandas 
marciais, um evento idealizado por Ricardo Vianna (produtor musical da Rádio UEM 
FM) e lançado em 2012. Na ocasião a ADUEM integrou a tribuna de autoridades, que 
parabenizaram Vianna e a UEM FM pela iniciativa bem como às bandas/fanfarras pela 
qualidade das apresentações e o público que prestigiou o desfile.

Banheiros concluídos

Banda Marcial do 
Colégio Estadual 
Branca da Mota -
Maringá.

Fanfarra da Fafijan - 
Jandaia do Sul.


