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 Associado, colabore conosco apresentando a ADUEM 
a seus colegas de Departamento. Ajude-nos a ampliar o 
quadro associativo. A Ficha de Filiação está disponível 
no site www.aduem.com.br.

Venha para a ADUEM
CAMPANHA DE FILIAÇÃO 2013

ADUEM homenageia todas as mães
  A homenagem às mães associadas da ADUEM será dia 16 de maio, durante a II Pizzada, com música ao vivo! Haverá um 
momento especial para manifestações poéticas e brindes surpresas. Os pais e os filhos que também desejam homenagear  
suas mamães deverão entrar em contato com a secretaria da ADUEM para tratar dos detalhes. A comemoração iniciará 
às 20h30. O convite para adulto custa 25 reais e está à venda na secretaria da Associação. 

Nova parceria

  Nesta sexta-feira (9) o Departamen to de Música da UEM (cursos de Música e Artes Cênicas) promoverá Recital de Música e Teatro em comemoração 
ao aniversário de Maringa, no Calil Haddad. A chefe do DMU, professora Andréia Anhezini da Silva, convidou formalmente todos os associados da 
ADUEM para o espetáculo. Haverá participação de professores e de alunos, de corais, de orquestras e de grupos de teatro. O evento é uma realização 
em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. O recital iniciará às 20h30 e a entrada é franca. Participe!

DMU apresenta recital em comemoração ao aniversário de Maringá

  De 20 a 23 de maio haverá Exposição Couro.Com na ADUEM. São mais de 80 modelos de bolsas, carteiras, 
jaquetas femininas e masculinas, também na linha Plus Size, do Rio Grande do Sul, com condições de pagamento 
bem acessíveis para os associados (10x com desconto em folha ou 6x no cartão). A mostra Couro.Com acontece há 7 
anos na associação e em todas as edições realizadas atraiu muitos compradores.  A feira ocorrerá no miniauditório, 
das 9 às 17h. 

Exposição Couro.Com será de 20 a 23

HORÁRIO DA PISCINA NO INVERNO
 Comunicamos que a partir 
deste final de semana a 
piscina estará fechada. O 
horário de funcionamento 
voltará ao normal somente após o inverno, 
provavelmente em outubro. A ADUEM agradece a 
todos pela compreensão.

FERIADO nesta segunda, 12
A ADUEM estará fechada nesta segunda-feira 

(12/maio) devido ao feriado do aniversário 
de Maringá.  Portanto, não haverá expediente 

nas Sedes Administrativa e Campestre. 

I COPA ADUEM DE FUTEBOL SUIÇO FREDI TELES DA SILVA 2014
  Inicia-se neste sábado (10) a 1ª Copa ADUEM de Futebol Suíço em homenagem ao professor Fredi Teles da Silva, falecido em 2012. Serão 4 
times por categoria, totalizando 8 times. As rodadas ocorerão na ADUEM e na AFUEM, de 10 a 31 de maio, sempre aos sábados, a partir das 
9 horas. Na final, dia 31, haverá premiação e homenagem póstuma ao professor.


