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Maringá, 15 de outubro de 2014

PARABÉNS PROFESSOR! 

  Associado Aduem, com a WISE UP você pode fazer inglês rápido com duração de 18 meses. Não perca 
essa oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e profissional em horários flexíveis e com turmas 
reduzidas. Agende uma visita do consultor da Wise Up pelo fone (44) 3029-7711.

Faça Inglês em 18 meses na WISE UP!

  A Financeira Alfa está atendendo agora em uma 
sala ao lado da Secretaria da Aduem. É muito fácil 
fazer empréstimos com o Banco Alfa. Fale com 
Gisele Evangelista pelo telefone (44) 7811-5673.

   A Aduem parabeniza todos os docentes da UEM pela data comemorativa desta quarta-feira,15 de outubro, 
Dia do Professor. Hoje é dia de refletir sobre a importância deste profissional e saudar  a cada um pela arte de 
ensinar a pensar crítica e criativamente. São razões pelas quais nos orgulhamos de chamar professor de bom 
mestre. 
  O DIA DO PROFESSOR,  15 de outubro, existe para ser lembrado e festejado por todos. Por isso, comemore  essa 
data participando do Jantar Dançante na Sede Social da Aduem,  nesta sexta-feira (17), a partir das 20h, com 
o grupo Som Latino.  Cardápio: arroz branco e temperado, salpicão, posta branca ao molho madeira, frango à 
delícia (frango desossado e recheado com cenoura, baicon e assado), pernil à california (pernil suíno assado 
inteiro com batata a dorê e cereja), seis tipos de saladas e legumes.
  Os convites são individuais e estão à venda na secretaria da Associação por 25 reais. Lembrando que os 
mesmos deverão ser retirados até as 12h de amanhã, quinta-feira, na Sede Administrativa.  Ligue agora para a 
Aduem (3224- 1807) e faça sua reserva. Prestigie! 

  “As inteligências dormem. Inúteis são todas as tentativas de acordá-las por meio da força e das ameaças. As inteligências só 
entendem os argumentos do desejo: elas são ferramentas e brinquedos do desejo” - (Rubem Alves).

  Na última sexta-feira, à noite, foi dada a posse ao novo Reitor da UEM, Prof. Dr. Mauro Luciano Baesso e ao vice-reitor, Júlio César 
Damasceno, no Restaurante Universitário. Na solenidade, a Aduem foi representada pelo Tesoureiro, Prof. Dr. Manoel Messias Alves da Silva 
e pelo Prof. Dr. Luciano Gonsalves Costa (Vice-presidente) na qualidade de membro do CEP/CPG. O professor Carlos Sica não esteve presente 
devido a um tratamento de saúde, mas justificou a ausência e felicitou à nova gestão.
  “Caros professores e professoras empossadas para a gestão 2014-2018. Quero justificar minha ausência nas solenidades: um tratamento de 
saúde me impede de estar na ativa. Desejo à nova equipe, que inclui todos os servidores da UEM, total sucesso, com a consciência de que o 
sucesso dessa gestão será refletido diretamente no sucesso da UEM”, Carlos Sica.

Valorize as empresas que apoiam a Aduem.

Posse do Reitor


