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Venha 

Aduem repudia agressão ao reitor e manifesta apoio à UEM

Festa Julina 
na Aduem 
será dia 22

   Após retaliar universidades públicas do Paraná, que resistiram ao Meta 4, e bloquear verba de custeio, governo Beto Richa ofende reitor da Universidade Estadual 
de Maringá. Conforme vídeo divulgado na internet, o governador aparece falando alto sobre diárias, cargos, horas extras e agride indiretamente ao reitor da UEM, 
supostamente, por não ceder à destruição da autonomia universitária. “ Ele perdeu o limite da civilidade, ao gritar , mas hoje mostrou que gritou porque quer acabar 
com a autonomia das universidades estaduais”, comenta-se nas redes. 
  Por isso, a Aduem manifesta total apoio ao Reitor Mauro Baesso e estará representada em todo Ato Público de apoio à UEM. E conclama todos os associados a 
participarem dessa luta que é de interesse comum. Ao atacar o reitor, a Aduem entende que o governador do Estado feriu a todos: acadêmicos, docentes e comunidade 
externa.  Hoje, às 17h, abraçaremos a Reitoria da UEM em sinal de compromisso, de defesa  e apoio ao reitor.

      De 10 a 21 de julho Colônia de Férias
  Estão abertas as inscrições para a Colônia de Férias da Aduem que será realizada 
no Centro de Esportes e de Lazer. Serão oferecidas vagas para filhos de sócios e 
comunidade  externa. A programação será desenvolvida em parceria com a SA 
Brinquedos. Teremos música, atividades de pintura, brincadeiras na cama elástica, 
no castelo encantado e outras.  As recreações acontecerão das 13h30 às 17h30. A 
colônia será encerrada com festa julina, no sábado, das 16h às 21h.
 Inscrições pelo 3224-1807

Dia dos Namorados chegando
  Pensando no romantismo do Dia 12 de junho, a Aduem disponibilizará serviço 
de manicure durante todo este mês e por um preço mais em conta.  Toda quarta-
feira haverá uma profissional atendendo na 
Aduem e com horário agendado.   
  Aproveite essa comodidade que a Aduem 
está lhe oferecendo e mantenha suas unhas 
esmaltadas e lindas!

Agendamento 3224-1807.


