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ADUEM REALIZA ASSEMBLEIA DE RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO

Agenda cultural

  No sábado (26) foi realizada na ADUEM e na AFUEM a 1ª Etapa dos Jogos dos Servidores 
da UEM (JOSUEM). Na modalidade Vôlei de Praia, categoria masculino, o primeiro lugar 
ficou com a dupla formada pelos professores Luciano Gonsalves Costa (DFI) e Paulo 
Inada (DBI). Assim, a dupla vencedora garantiu vaga nos JOSUEPAR 2014 e, por isso, 
representará a UEM. 

JOSUEM movimenta associações

  Nesta tarde foi realizada na Associação dos Docentes da UEM a Assembleia de Ratificação da última Eleição da Associação ocorrida 
no dia 31 de março.  Isso foi necessário por exigência do Cartório de Títulos e Documentos, que ao analisar a documentação da nova 
Diretoria e do Conselho Consultivo, empossados no último dia 11, percebeu que a eleição deveria acontecer somente em 2015, 
assim, para a regularização desta situação, sugeriu a realização de uma assembleia.   Até o fechamento desta edição não havia sido 
encerrada a assembleia. Na foto, o Presidente Carlos Sica conversando com os associados antes do início.

Dia 16/05 às 20h

Na Sede Social

Convite: R$ 25,00 

(criança paga meio)

IMPERDÍVEL PIZZADA 
na ADUEM

HOMENAGEM ÀS MÃES
Durante o evento haverá um momento especial 

para homenagearmos nossas mães 
(sócias e mães esposas de associados). 

Participe!

  Em continuidade ao Projeto de Revitalização, os funcionários da ADUEM responsáveis pela manutenção, iniciaram no sábado (26) 
uma limpeza geral na Sede Campestre. Houve a remoção de lixos e de entulhos encontrados ao redor da construção e do jardim. 
Alguns móveis em desuso e, outros, estragados foram retirados do salão de festa. O mutirão de limpeza deu continuidade aos 
serviços durante a semana. Nas melhorias previstas para a Sede Social estão: a iluminação do bosque com lâmpadas de led; o 
paisagismo com flores; reformas no salão social e no quiosque, inclusive com construção de rampas de acesso e a sinalização dos 
estacionamentos.
  

Para o presidente da ADUEM, professor Carlos Sica, que fez questão de acompanhar a limpeza 
durante o sábado, o mutirão foi necessário para a prevenção e combate aos possíveis focos  
criadouros do mosquito transmissor da dengue. “A associação recebe pessoas o tempo todo, então é necessário esse tipo de serviço no combate 
à dengue, além do bem-estar que proporciona a todos nós”, salientou.

Sede Campestre recebe mutirão de limpeza

Nova parceria

Vem aí: Exposição Couro.com
 na ADUEM 

De 20 a 23 de Maio, das 9h às 17h.

Colóquio Cultura e Universidade 
reúne 170 pessoas

  Na quarta-feira (23) foi realizado o 1º Colóquio Cultura e Universidade, no auditório 
da ADUEM. O objetivo foi ampliar a cooperação da ADUEM com a UEM na área 
cultural. Dentre os resultados do evento, a parceria ADUEM-DCU/PEC anunciou o 
lançamento de um edital de fomento à produção cultural que apoiará projetos de 
estudantes da UEM.
 De acordo com o Vice-presidente da ADUEM, Luciano Costa, que abriu o Colóquio, 
essa iniciativa simboliza a ampliação do Projeto Talentos na ADUEM em 2014.


