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Ano 6 nº. 232

Maringá, 05 de novembro de 2014

  A parceria Aduem/Afuem/CDR promoverá neste 
domingo (9) a III Volta da UEM. O evento tem 
caráter comunitário, sendo destinado ao público 
em geral de qualquer idade. Os interessados poderão se inscrever 
nas seguintes categorias: CAMINHADA ou CORRIDA. As inscrições 
são gratuitas e serão aceitas até quinta-feira, exclusivamente, 
pelo site: www.auduem.com.br/voltarusticauem. Até o momento 
são 700 inscritos. 
  No ano passado, participaram da competição 1100 (mil e cem) 
pessoas e a expectativa para este ano é semelhante. Segundo o 
coordenador geral do evento, Professor Luciano Gonsalves Costa, 
“a Volta Rústica pretende atrair ainda mais o público interessado 
na corrida e caminhada por uma questão de qualidade de vida”.
  A realização da VrUEM não tem fins lucrativos e competitivos, 
porém envolve despesas com material de divulgação, locação de 
equipamentos, contratação de pessoal, confecção de medalhas, 
entre outros.  Nesse sentido, este ano foi criado um fundo solidário 
de apoio à III VrUEM de modo que as Academias, os Grupos de 
Corrida/Caminhada e demais interessados em participar do 
evento estão convidados a fazer uma pequena doação financeira 
ao evento  a fim de garantir a auto-sustentabilidade da prova.
 Para contribuir com a doação de qualquer valor, a transferência 
ou depósito bancário deverá ser para Favorecido: ADUEM – 
Banco: Caixa Econômica Federal – Agência: 3178 – Conta: 4-5. 
Posteriormente, envie um e-mail para aduem1978@gmail.com 
informando acerca dessa contribuição.

Projeto Domingo no Campus

Neste domingo tem Volta Rústica na UEM
SUPERE SUA MARCA! 

COMUNICADO 1
Comunicamos a todos os associados que a partir deste mês (11/2014) não 
mais serão enviados os extratos mensais por email.

A ADUEM informatizou seu sistema de cobrança, sendo assim, cada associado 
pode acompanhar seu extrato pelo PORTAL DA ADUEM, pelo endereçowww.
aduem.com.br/portal.

O PORTAL DA ADUEM pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, 
inclusive pelo seu celular quando conectado à Internet.

Além da parte financeira, nosso PORTAL oferece uma vasta gama de serviços de comunicação entre os associados.

No primeiro acesso, utilize o botão “Solicitar Senha” e receba sua senha no seu email cadastrado.

Caso haja dúvida na forma de utilização, entre em contato com a secretaria da ADUEM pessoalmente ou por telefone.

Acesse: www.aduem.com.br/portal

COMUNICADO 2
Com é de conhecimento de todos, a Diretoria da ADUEM decidiu há três meses que, por questões de segurança, não 
mais receberia valores na secretaria.

Por outro lado, lembramos que o banco Itaú cancelou o contrato de débito automático e os outros bancos não 
aceitaram este tipo de contrato, restando somente a opção de débito na Caixa Econômica Federal. Reforçamos que 
esta realidade não dependeu da ADUEM, que envidou esforços para ampliar o número de bancos como opção para os 
associados, sem porém, ter logrado exito.

A forma de cobrança por depósito e boleto bancário tem causado grande inadimplência, fator contraprodutivo para 
o associativismo praticado pela ADUEM.

Assim sendo, e tendo vencido os três meses de carência, comunicamos que a ADUEM não mais receberá débitos dos 
associados sem que seja de forma automática no banco indicado.

Solicitamos que caso V.Sa. tenha algum impedimento, agende imediatamente reunião com a presidência para 
resolver sua situação.

Cordialmente
A Diretoria


