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Revitalização

Prossegue  revitalização da sede administrativa
  Parte da estrutura da sede administrativa da ADUEM recebeu melhorias no início deste mês. Entre elas, 
a pintura do muro externo e interno e a varanda do miniauditório. 

  Nesta quarta-feira teve início as atividades comemorativas dos 35 anos de fundação da Escola de Música (EMU) da UEM. À tarde, às 14h30, 
na Reitoria, a ADUEM e a EMU em conjunto com o GRE/UEM reuniram com os deputados estaduais e federais locais e regionais para solicitar 
apoio à criação da Orquestra Profissional de Maringá, à construção do Bloco A-45 e para a ampliação do quadro de profissionais da EMU. 
Complementarmente foi apresentada a proposta de difundir a formação musical no sistema carcerário paranaense. E à noite, às 19h30, 
acontecerá a solenidade de celebração dos 35 anos da EMU no Auditório Luzamor. 
  Participaram da reunião os professores Maurício Custodio (Chefe de Gabinete), Bernhard Fuchs (Chefe da EMU), Luciano Costa (Presidente 
da ADUEM), Nerli Nonato (Diretora do CCH), Maria Célia (Diretora Adjunta do CCH), Paulo Lopes (DMU) e Rafael Gimenes (DMU), o Diretor da 
Penitenciária de Maringá, Vaine Gomes, e os assessores parlamentares Cido Lopes (deputado Dr. Batista), Anderson Borri (Wilson Quinteiro), 
Vanderley Guerlles (Cida Borghetti) e Akemi Nishimori (Luiz Nishimori).

ADUEM apoia Escola de Música da UEM

  Na última quarta-feira, às 20:00h, foi realizada a cerimônia de entrega dos troféus da II Volta Rústica da 
UEM. Na ocasião, os troféus foram entregues aos premiados pelo representante da Spira Footwear para 
Maringá e região, Rodolfo da Silva Teixeira, que também receberam souvenirs oferecidos pela ADUEM e 
pela Uniodonto/Maringá.

  O SAPIENS COLÉGIO em parceria com a ADUEM está oferecendo 
aos docentes e demais servidores da UEM desconto de 10% para 
pagamento das mensalidades de seus dependentes, para o Ensino 
Médio, nas 1ª. , 2ª. e 3ª. séries, em 2014. A promoção é válida para 
matrículas realizadas até o dia 30 de novembro de 2013. Para 
participar desta promoção, no ato da contração no Ensino Médio do 
SAPIENS COLÉGIO, será solicitada a apresentação da carteira funcional 
do servidor para a sua matrícula ou de seus dependentes, além de que 
deverá confirmar a opção "Convênio ADUEM". Informações: Secretaria 
do SAPIENS COLÉGIO - Telefone: (44) 3223-0201.

Convênios

ADUEM firma convênio 
com SUPERA-Ginástica 
para o Cérebro
   A  partir de agora o associado e 
seus dependentes passam a contar 
com os serviços de estimulação cognitiva oferecidos pela Supera-Ginástica 
para o Cérebro, em Maringá. A Supera/Maringá está sob responsabilidade 
da psicóloga e especialista em neuropsicologia Mariangela Maestri, e 
detalhes a respeito do Método Supera estão disponíveis em http://www.
metodosupera.com.br/unidades1/maringa.

Premiação da Volta Rústica CAMPANHA PROMOCIONAL  
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Pelo reconhecimento da EMU, todos se 
comprometeram em emvidar esforços para 
obter resultados já em 2014.


