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Ano 7 nº. 265

Professores são homenageados com jantar dançante

  No domingo, a Aduem realizou a 1ª CAMINHADA ROSA NA 
UEM. Foi um domingo diferente para quem teve coragem 
de levantar uma hora mais cedo (primeiro dia do horário 
de verão) para lembrar a todos da luta contra o câncer 
de mama. Um pequeno grupo se propôs a caminhar, mas 
quem participou, gostou da experiência e parabenizou a 
Aduem pela iniciativa.
  “Trabalho todos os dias na UEM e nunca tive essa 
oportunidade de contemplar o verde maravilhoso do 
campus, o ar puro, pois estamos sempre apressados e, a

  Na última sexta-feira (16), a Aduem organizou para os professores um jantar dançante, na 
Sede Social, em  comemoração pelo Dia do Professor. Os convidados foram recepcionados pelo 
Presidente Carlos Sica e pela equipe de colaboradores da  Associação, além da Banda: Duarte & 
Adriana, que animou a noite com boa música para ouvir e para dançar. 
  “Nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado a todos os professores. Desejamos progresso, 
soluções políticas, ótimas aulas, sucesso nas pesquisas e promissoras atividades de 
extensão e de cultura. Parabéns a todos!” Ressaltou o presidente da Aduem, Carlos 
Silva.  
 Além de degustarem um delicioso jantar, os professores participaram do sorteio de 
brindes disponibilizados pelas empresas: Elton Seguros e Dias Bike, sempre apoiando 
a promoção de eventos da Associação. Os felizardos foram: Edmilson Aparecido da 
Silva, Rodrigo Martins, Sônia Benites, Marcelo Escudeiro Hernandes, Célia Regina dos 
Santos, João Carlos Palazzo de Melo e Luiz Carlos Neves.  Os bailarinos da "Confraria da 
Dança" também participaram do baile.

maioria das vezes, de carro. Hoje tenho somente a 
agradecer a Aduem por essa oportunidade, sem falar na 
intenção que nos mobiliza, a prevenção do câncer de 
mama”, disse uma participante.

Debate: Autonomia Universitária
  Na manhã da última quinta-
feira (15) a Aduem reuniu 
um grupo de associados, 
na Sede Administrativa, 
para debater o tema da 
Autonomia da UEM. Neste 
primeiro momento, o grupo discutiu propostas e sugestões a fim de 
contribuir com o Grupo de Trabalho Autonomia/UEM.


