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 Campanha do Agasalho termina sexta-feira DOE!

Final da Copa Fredi Teles é transferida

  A ADUEM está arrecadando agasalhos para uma 
comunidade de Sarandi. A Campanha iniciou-se 
na quinta-feira (5) e termina nesta sexta-feira, 
dia 13. A campanha busca incentivar o gesto do 
desapego e da solidariedade dos docentes da UEM 
a favor dos mais necessitados. As doações deverão ser entregues na secretaria da 
ADUEM até sexta-feira, de manhã. 
  Participe. Promova, você também, esta campanha.

Active Pilates comemora cinco anos de ADUEM
  O Studio Active Pilates da ADUEM comemorou, no sábado, aniversário de cinco anos. Os sócios e 
Fisioterapeutas do Studio Pilates, Carol Rhoden e Tiago Dias, organizaram uma festa, à moda italiana, 

na Sede Social da ADUEM.
 Participaram do evento 160 pessoas, entre elas: alunos, 
professores e demais convidados. A Banda Major Tom animou 
a noite com estilos musicais bem variados. A sofisticação na 
decoração foi outro detalhe importante da festa. 
   Segundo a Carol Rhoden, o evento foi um sucesso. Ocorreu 
conforme o planejamento e superou as expectativas.

  Para a equipe do pilates, a festa dos cincos anos da parceria com a ADUEM simboliza a satisfação de 
ambas as partes. “Quando há empenho, dedicação e amor, tudo 
acontece da melhor forma”, disse Tiago.   

 “Agradecemos a Aduem 
pela confiança, e aos alunos 
por acreditarem no nosso 
trabalho. Preparamos uma 
festa com carinho e dedicação 
para comemorarmos cinco 

anos de parceria. Obrigada a todos que, direta ou indiretamente, 
fizeram parte da nossa história", disse Carol. 

    A final do campeonato Copa Futebol Suíço Fredi Teles da Silva será neste 
sábado (14). A final do campeonato foi transferida, do dia 7, devida à chuvarada 
da última sexta-feira. O campo ficou, praticamente, alagado. Lembrando que 
haverá homenagem ao Prof. Fredi Teles após as premiações e, depois, será servido 
almoço de confraternização.
        O  convite está à venda na secretaria administrativa. Associado ADUEM 
paga R$ 10,00, Associado AFUEM, R$ 15,00 e demais convidados e familiares, R$ 
20,00. Bebidas à parte. Todos estão convidados!.     
         Prestigie! Confirme sua presença pelo telefone 3224-1807.
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Novo Layout A Gestão Novas Perspectivas apresenta, a partir de hoje, mudanças no layout do 
Informativo. A proposta segue as cores verde e azul, conforme o padrão da logo ADUEM. 
Em breve, também serão alterados o layout do site, das redes sociais e do jornal. 

  Ontem, à tarde, representantes das cinco Universidades paranaenses se 
reuniram na Sede Social da ADUEM para definir a programação do 23º Jogos dos 
Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR).  Os participantes 
elegeram o Presidente da Comissão, Professor Marcelo Villas Boas, definiram o 
número teto de atletas, ficando 460, e a data dos jogos, de 27 a 30 de setembro, 
na UEM e nos campos da AFUEM e da ADUEM. 
  Na oportunidade, a ADUEM foi representada pelo Presidente Carlos Sica, 
pelo Vice-secretário Geral, Giuliano Gomes de Assis Pimentel e pelo Diretor de 
Esportes, Marcelo Villas Boas. 

Reunião define programação dos JOSUEPAR/2014

Eventos


