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  No último sábado foi lançado o Festival de Massas da ADUEM em 
parceria com a Mania de Massas. O evento encerrou a agenda 
comemorativa do mês dos pais que incluiu também a segunda edição 
da Feijoada Solidária, realizada no dia 24/8 no Restaurante Ginga & 
Sabor.

                                          Festival de Massas encerra comemoração do Mês dos PaisINSCRIÇÕES PARA A VOLTA RÚSTICA PASSAM DE 200

  Reunião com Grupo SULAMÉRICA é reprogramada
 Por motivo de saúde do executivo do  Plano Sulamérica, a reunião 

prevista para hoje teve de ser programada para sexta-feira (06/9), 
às 10h.

  

Parceria ADUEM-UEM-Jornal O DIÁRIO homenageia Maringá
  No próximo final de semana o Projeto Talentos na ADUEM lança, em parceria com a Assessoria de Comunicação da UEM e o 
Jornal O Diário, série de arte-postal retratando a história da UEM e de Maringá. Os postais reproduzem 5 fotografias do acervo 
do Núcleo de Audiovisuais da UEM (Nuravi; Nav) e serão encartados na edição de O Diário do Dia da Pátria, que circulará nos 
dias 7 e 8 de setembro. De acordo com o Coordenador do Talentos na ADUEM, presidente Prof. Luciano G. Costa, o objetivo 
da série é homenagear Maringá ressaltando a integração da UEM com a Cidade Canção. Os postais individualmente serão 
encartados aleatoriamente em meio aos 19.000 exemplares do jornal, e, posteriormente, os interessados poderão contatar a 
ADUEM para obter o restante dos postais e completar sua coleção. Na última quinta-feira, o prof. Luciano Costa falou a respeito 
dessa nova ação cultural de integração comunitária em entrevista concedida à jornalista Liliana Mello da Rádio UEM-FM. Saiba 
mais: http://www.youtube.com/watch?v=85knM3405ic&feature=c4-overview&list=UUKWEJmQvaCzt7pLUaKOdxyA

Semana da Pátria

                                         PROFISSIONAIS DA UEM DISPUTAM VÔLEI DE AREIA

  No sábado, pela manhã, foi realizada a 2ª. 
etapa do Campeonato de Vôlei de Areia do 
Josuem 2013. Nesta etapa participaram 5 
duplas jogando 4 partidas cada.

JOSUEM 2013


