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Edição especial do Jornal Aduem trará propostas de candidatos à Reitoria da UEM 

Ano 6 nº. 218

Maringá, 30 de julho de 2014

  A Aduem convidou as Chapas postulantes à Reitoria da UEM, no Pleito 2014, para 
participarem de uma publicação especial do Jornal Aduem, a ser impresso na segunda 
semana de agosto.  Isso se deve ao fato da decisão tomada pela Diretoria da Aduem , 
em reunião no dia 24 de julho, de não organizar o debate  com os candidatos à sucessão 
Reitoral da UEM, optando por contribuir com uma edição extra do jornal. Pois a aduem 
acredita que, por meio do  jornal, os associados poderão conhecer e refletir melhor as 
propostas dos candidatos.
  Ontém, à tarde, na Aduem, o presidente Carlos Sica se reuniu com representantes 
das chapas concorrentes para tratar os detalhes desta edição especial. Os candidatos 
terão de discorrer quatro temas propostos pela Aduem:  Infraestrutura, Meio Ambiente, 

Contorno Leste-Oeste e Cultura. 
As chapas terão espaços 
idênticos para desenvolverem os 
temas,  e o número da página foi 
reservado por meio de sorteio, 
realizado durante a reunião.  
Participaram da reunião os 
representantes da Chapa 1, Célio 
Juvenal Costa, da Chapa 3, Ricardo Dias Silva, e da Chapa 4, Antônio Paulino dos Santos 
Júnior. A Chapa 2 não enviou representante e não justificou a ausência.

Dia 17 de agosto
Costelada ao Fogo de Chão, na  Sede Social da Aduem, às 12h. 
Reservas de convites pelo telefone: 3224 -1807.

Dia 18 de agosto 
Eleições para Reitor e Vice-Reitor da UEM.

Programe-se:

Rampa é testada no escoamento da água
  A construção da rampa de acesso à área do quiosque e do campo, na Sede Social da Aduem, 
foi testada com sucesso durante as chuvas intensas registradas nesta semana. O resultado foi 
comemorado, pois o modelo projetado serviu de escoamento da água sem causar qualquer 
estrago no terreno. 

Apoio

Distribuição do Jornal Aduem será por correios
  A distribuição do Jornal da Aduem, a partir de agora, será somente 
por correios. A mudança visa melhorar o serviço de atendimento 
direto ao associado. Com a garantia de que o jornal será 
entregue no endereço de cada sócio, consequentemente, haverá  
aprimoramento na comunicação da associação.  


