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  Nesta segunda-feira, 02 de dezembro, data do 
35º. aniversário da ADUEM, foi dada posse à nova 
gestão diretiva da Associação, a Compromisso 
Renovado, para o biênio 2013-2015. Na foto, o 
momento de assinatura da ata pelos professores 
Luciano Gonsalves Costa (Presidente) e 
Reginaldo Benedito Dias (Comissão Eleitoral) 
acompanhados do professor Anderson Reginaldo 
Sampaio (DFI).
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Compromisso Renovado prossegue os trabalhos
Costela ao Fogo de Chão

Local: ADUEM - Sede Campestre. 
Data/horário: 15 de dezembro (domingo), a partir das 11h. 
Música: Grupo de Choro da Escola de Música/UEM. 
Convites: R$15 (crianças até 10 ano não pagam). O 
evento será de confraternização do aniversário e de fim de 
ano da ADUEM bem como pela conquista do XXII Josuepar. 
Associado, reúna amigos e familiares e participe! 
ATENÇÃO: os convites deverão ser retirados na Secretaria 
da ADUEM, impreterivelmente, até o dia 12/dez. (quinta-
feira). A Costela ao Fogo de Chão conta com patrocínio da 
Aguanatus, revendedora da água mineral Sferriê (pH10).

Associado lança livro pela EDUEM
   Os professores Gilberto Pavanelli e Ricardo M. Takemoto (DBI) lançaram na sexta-feira (29/nov.) o livro 
Parasitologia de Peixes de Água Doce do Brasil. O presidente Luciano Costa prestigiou ao convite feito 
pessoalmente pelo professor Pavanelli, que na cerimônia agradeceu à ADUEM pelo apoio dado ao Nupelia 
na celebração de seus 30 anos 
durante o XX Encontro Brasileiro de 
Ictiologia, no começo do ano. Fotos: 
Tabajara Marques. 

Projeto Volta Rústica UEM (VrUEM) apoia grupo da terceira idade
  O presidente Luciano Costa entregou na quinta-feira, 
28/11, material de apoio ao grupo de caminhada 
da terceira idade da associação Serviços de Obras 
Sociais de Maringá (S.O.S.). As integrantes do grupo 
receberam camisetas regatas da VrUEM 2013 e squeezes 
personalizados Uniodonto/Maringá. Saiba mais sobre a 
S.O.S.: http://sosmaringa.org.br/home.html.

Termina a Mostra Couro.com
  Na semana passada ocorreu a segunda edição anual da Couro.com. Os 
participantes aproveitaram para adquirir carteiras, jaquetas coloridas e 
casacos (masculino e feminino), bolsas (última coleção), cintos, entre outros 
artigos. 

Parceria ADUEM-inFlux
   A inFlux, escola de idioma, oferece 
de 13/1 até 07/2, curso de inglês 
na modalidade intensivo de férias. 
Atenção: os associados têm 20% 
de desconto nos cursos de idiomas 
da inFlux. Informações: telefones 
(44)3035-1818 e (44)3031- 7362. 
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