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Publicidade : Conheça a  Água Mineral Sferriê, com pH 10 e 0,31 de Vanádio.
Detalhes no anexo.

Programe-se:

CONSULTA ASSOCIATIVA

Você concorda com Votação Eletrônica 
na próxima eleição da ADUEM?
Participe enviando a sua opinião para 
aduem1978@gmail.com

20/7 – Festa Julina da ADUEM (com quadrilha infantil), das 17h00 às 
21h00 na sede campestre.

AGOSTO (Mês dos Pais): II Feijoada Solidária da ADUEM (parceria com 
Restaurante Ginga & Sabor) e I Festival de Massas da ADUEM (parceria 
com Mania de Massa-Massas e Assados).

INSCRIÇÕES ABERTAS
www.din.uem.br/sica/diadabicicleta

Estão abertas as inscrições para o evento 
FOTOCLETA integrado ao DIA DA BICICLETA. 
Cada autor inscrito no evento terá direito 
a expor 2 fotografias impressas em 
papel fotográfico no tamanho 20x30cm 
com assinatura e a data do registro. As 
fotografias devem ser entregues até o 
dia 19 de julho de 2013 na Secretaria da 
ADUEM ( www.aduem.com.br ). 

Colônia de Férias começa com aeromodelismo 

Começou na tarde de ontem a Colônia de Férias da UEM com atividade de aeromodelismo sendo desenvolvida com 
as crianças. O evento é uma realização da parceria ADUEM-AFUEM-UEM/CDR e participam filhos e familiares de 
profissionais da UEM. Durante a programação está prevista visita ao MUDI, oficina de percussão, feira da barganha de 
brinquedos, karatê e dança de quadrilha.  A temporada terminará no sábado com a festa julina, das 17h às 21h.  

 

Aduem faz convênio com Salto Bandeirantes
A partir de agora os associados da ADUEM terão mais uma opção de lazer por meio do convênio 
firmado com o Hotel Fazenda Salto Bandeirantes (a 58 km de Maringá). Acesse http://www.
saltobandeirantes.com.br/sb.php?ts_id=1 e conheça esta oportunidade de lazer e descanso.


