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Maringá, 06 de maio de 2015

Ciclovia na UEM ocupada por carros
  Apesar de ser não difícil de entender que ciclovia não é estacionamento, mas, sim, espaço destinado à circulação de pessoas utilizando bicicletas, não é isso o que se tem 
observado na pista vermelha da UEM, pista nova para ciclismo, construída ao lado da Rua Lauro Werneck. E as pessoas estão comentando esse assunto nas redes sociais, são vários 
os compartilhamentos de imagens flagradas, conforme aparecem nas fotos ao lado. Porque essa conduta também coloca em risco a vida dos ciclistas que utilizam a via, pois eles 
precisam desviar dos veículos estacionados no local. 
 
  No facebook.com/groups existem alguns comentários reclamando dessa atitude 
incorreta de motoristas. 
“É inacreditável, será que são estudantes? Acho que não!”, postou Luiz Milan.
“Existe comércio ao lado. Podem ser estudantes, professores ou outros. A UEM está 
em greve, mesmo assim, os professores podem entrar”, comentou Carlos Sica.
“O povo acha que a pista vermelha é estacionamento, rsss”, disse Eduardo Siroti.

  Se for questão de educação, bom senso, ou falta de conhecimento, o importante é saber que o Código de Trânsito Brasileiro caracteriza 
essa atitude como infração grave, com multa de R$ 127, 69, acréscimo de 5 pontos na CNH e é passível de remoção do veículo.
Fica a dica!

     Nesta semana das Mães, a Aduem 
está promovendo a Exposição de 
Couro.com, no miniauditório, das 
8h às 17h. São vários modelos de 
bolsas, carteiras, jaquetas femininas 
e masculinas, e com ótimas condições 
de pagamentos para os associados (10x 
com desconto em débito automático 
ou 6x no cartão). A feira termina nesta 
sexta, dia 8/05. Prestigie! Garanta o 
presente da mamãe.

Feira de Casacos e Bolsas termina sexta-feira, 8

Vacina- O prazo de vacinação contra a Gripe A H1N1 e outros dois tipos do vírus Influenza - A (H3N2) e B foi prorrogado para o dia 18 de maio, no Centrovac. Os ASSOCIADOS E 
DEPENDENTES que ainda irão vacinar devem, antes, retirar a GUIA DE AUTORIZAÇÃO na secretaria da Aduem. A vacina contra Influenza ajuda a reduzir a chance de contrair gripe a 
partir da segunda semana da data de aplicação.

Jantar Dançante Dia das Mães
    A Aduem homenageará às mães no dia 15 de maio com um Jantar Dançante. A comemoração ocorrerá 
na Sede Social, a partir das 20h,  e todos os associados, familiares e amigos de sócios estão convidados a 
prestigiarem esse evento.  A animação será com  “Adriana-Eduardo & Banda”. Os convites estão à venda 
na secretaria da Associação e deverão ser retirados até dia 14/05. 
   Participe! Valorize os eventos de sua associação.


