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DIA DA BICILETA  
ADUEM recebe bicicletário 

  O estacionamento da sede administrativa da ADUEM 
também foi contemplado com a instalação de paraciclos.  
O bicicletário instalado acomoda de quatro a oito 
bicicletas.  

Em fase final os prepativos para a II Volta Rústica da UEM
    Esta semana, a equipe geral da Volta Rústica concluirá a organização dos kits com brindes e material de informação que deverão ser entregues aos participantes das provas de 
caminhada e corrida. Na próxima semana serão entregues os chips e a numeração de peito. A distribuição dos materiais estará centralizada na Academia da UEM, próxima das 
quadras e RU, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, sendo necessária a apresentação de documento pessoal. 
Importante: 
1- Para a disponibilização de serviços básicos aos participantes do evento, a limitação de inscrições foi necessária para não comprometer as tarefas planejadas e/ou a oferta de 
atendimento programado.
2 - Orienta-se aos participantes a virem de carona, caminhando, de bicicleta ou de transporte coletivo. Via de regra, especialmente aos domingos, não há problema de falta de vagas 
públicas no entorno da UEM tanto para veículos de passeio como para ônibus. Na pior das hipóteses, os estacionamentos da Vila Olímpica (Ginásio Chico Neto, Estádio Willie Davids 
etc.) devem atender praticamente a todos.
3- Solicita-se aos participantes para que retirem seus kits até o dia 25 (sexta-feira), pois no domingo, das 7h às 8h, serão atendidos somente os inscritos de municípios distantes de 
Maringá. Todos receberão e-mails de lembrete a esse respeito, provavelmente na sexta-feira (18). 
4- No dia 27 de outubro o acesso ao percurso da VrUEM estará autorizado apenas aos inscritos dentro do limite de vagas. 

  “Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, 
da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda.
  Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das 
classes sociais.
  Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fartura.
  Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo.
  Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza.
  Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo 
por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo descuidado, corre o risco de se amofinar e já não 
ser testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mas não desiste”.    Paulo Freire

Verdades da Profissão de Professor

Primeiros Socorros: de A a Z
Curso gratuito e aberto ao público em geral. Dias 22 e 23 de outubro, pela manhã.

Inscrições: Secretaria da ADUEM (3224- 1807).


