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     Equipe da Volta Rústica checa últimos detalhes
  Na tarde de segunda-feira (21), o professor  Luciano Gonsalves Costa se reuniu com o Heitor Marcon para verificar os últimos 
detalhes da produção de vídeo aéreo da Volta Rústica com imagens capturadas por meio de ‘drone’ (pequeno avião não 
tripulado).
  A Equipe Geral da II Volta Rústica da UEM também se reuniu na tarde de sexta-feira (18) para o check-list dos preparativos 
que envolvem a infraestrutura da prova. A reunião ocorreu exatamente onde serão recepcionados os participantes, no local 
de largada/chegada, próximo à Academia da UEM (entre as Quadras e o Restaurante Universitário). O objetivo foi conhecer os 
locais de ambientação dos inscritos e da distribuição dos chips no domingo. Participaram da reunião a estudante de Educação 
Física, Franciele Germano, o representante do Rotary Alvorada, Luiz Fernando Fontana, Robson Moreira, da Diretoria de Serviços 
e Materiais (DSM), José Itamar Cardim (AFUEM) e o coordenador da Volta Rústica, professor Luciano Gonsalves Costa.  
  A infraestrutura do evento envolverá cerca de 40 pessoas distribuídas em Secretaria Geral, Alimentação, Hidratação,  
Segurança, Arbitragem, apoio médico e socorristas. A prova será neste domingo e iniciará às 8h30. São 1.000 corredores e 150 caminhantes, sendo 56,6% de homens e 43,4% 
de mulheres, abrangendo 30 municípios.
  “A VrUEM é uma campanha educativa, gratuita, promovida pela parceria ADUEM-AFUEM-UEM/CDR. Foi lançada em 2012 com o propósito de incentivar as pessoas à prática da 
corrida ou da caminhada como hábitos saudáveis. E apesar de semelhanças com competições profissionais, é um evento de primeiros passos que contribui para a integração da UEM 
e das associações dos seus profissionais com a comunidade difundindo a ideia de qualidade de vida”, explica o professor Luciano.

   

   Escola de idioma faz parceria com a ADUEM
  A Influx, escola de Inglês, agora é parceira  
da ADUEM. Os associados terão 20% de 
descontos em cursos de idiomas. A escola 
tem duas unidades em Maringá, uma no 
centro e outra na zona 7. Contatos: 3035- 
1818 e 3031- 7362.

CONVOCAÇÃO 
  Convocamos os usuários dos Planos Médicos Aduem-Unimed Cop 50%, Cop 30% ou Sem 
Coparticipação para Reunião, que realizar-se-á no dia 25 de outubro de 2013, às 14h30, no 
Auditório da ADUEM, para tratar dos seguintes assuntos: 1) Reajuste 2013 dos Planos Médicos 
Aduem-Unimed, em 15,28 %; 2) Assuntos gerais.

  A entrega do chip e da numeração para a Volta Rústica será de 24 a 26 de outubro, das 09h às 17h, na 
ADUEM. Para a retirada do kit é necessária a apresentação de documento pessoal (original ou cópia). Os 
inscritos de outros municípios, exclusivamente, poderão retirar o material no domingo, das 7h às 8h. 
  A camiseta da Volta Rústica está à venda na secretaria da ADUEM e custa R$ 10,00. 
  Acesse o site da VrUEM (http://aduem.com.br/voltarusticauem/ ou http://www.uem.br/voltarusticauem/).
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