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Viaje para NATAL,
com a ADUEM!

De 28/10 a 02/11.
Promoção válida até  19 de julho de 2010.

Informativo - As atividades realizadas 
na Aduem chamaram à atenção pelo 
número de pessoas  e pela integração do 
grupo. O que esses resultados represen-
tam para a diretoria?
Presidente Aduem, Wilson Rinaldi –  As 
atividades sociais da Aduem foram muito 
boas, consideradas o ponto alto do primei-
ro semestre. Houve muita dedicação da 
diretora social, Elaine Lepry, que soube 
bem orgarnizar os eventos. A homenagem 
às mulheres, o baile do dias das mães e as 
noites do chorinho foram eventos marcan-
tes e isso significa que precisamos dessas 
ações e que elas de fato contribuem para a 
integração do grupo.

Informativo – Quais foram os principais  
acertos no primeiro semestre  e o que 
merece  reflexão?
Presidente  da Aduem – O primeiro semes-
tre foi muito produtivo. Conseguimos pla-
nejar, aprovar o projeto de revitalização da 
sede social, realizamos eventos sociais e 
ainda participamos de ações direcionadas 
às políticas salariais.  Também melhora-
mos a comunicação entre os associados, 
por meio da revitalização do nosso Jor-

nal e de informativos semanais. E como 
principal acerto, consideramos a crescente 
participação dos sócios. Já o que merece 
reflexão, diz respeito às próprias estraté-
gias,  para que a ADUEM represente cada 
vez mais os seus associados.

Informativo  - Sobre os novos benefícios 
atraídos no primeiro semestre. Quais 
foram os critérios  utilizados para esco-
lher  os convênios?
Presidente Aduem – Os critérios sempre 
foram aqueles que potencialmente pudes-
sem atender os interesses dos sócios. E a 
ampliação de convênios representou essa 
ideia. O Pilates foi o maior exemplo disso. 
Tínhamos uma proposta mais vantajosa, 
do ponto de vista financeiro, no entanto, a 
diretoria optou por ceder o espaço para o 
Pilates, justamente pela procura.

Informativo - Neste semestre a diretoria 
está focada na  construção da piscina, 
que pretende entregar até o verão.  Pen-
sando nesse  investimento e agregação 
de valores, o que a diretoria tem a dizer 
aos sócios?
Presidente Aduem – Penso que este proje-

to seja o principal investimento dessa di-
retoria, por isso buscamos pensar em um 
projeto moderno. Comunicamos a propos-
ta  aos associados, que se manifestaram de 
forma positiva. Fizemos a assembléia para 
aprovação, assim, legitimamos o projeto.   
O Principal objetivo, sem dúvida nenhu-
ma, é proporcionar um espaço agradável 
aos associados e possibilitar às famílias, 
lazer e convívio. Além de oferecer ativi-
dades físicas.  

Informativo – A diretora tem motivado 
a  filiação e a participação efetiva dos 
sócios. De que forma estas estratégias 
contribuem para o fortalecimento e 
continuidade da Aduem?
Presidente Aduem –  Novos filiados forta-
lecem a associação em todos os aspectos, 
e quanto a isso, temos tido respostas posi-
tivas com novas filiações, por isso estamos 
contentes. No entanto, motivamos ain-
da mais a participação efetiva, concreta, 
dos já sócios. É preciso haver sentido de 
pertença para lutar por objetivos comuns. 
Querer estar juntos. Lutar por interesses 
que beneficiarão a todos ou a maioria, pelo 
menos 

ENTREVISTA Presidente da aduem fala sobre atividades 
do primeiro semestre e atual gestão

Cinco noites por apenas R$ 1.080 
reais, por pessoa, mais taxa de em-
barque em apto duplo.  
Confirme  hoje sua presença.
Bazile Turismo: 3226- 7893 c/Andrea

7a Semana Piscina

Conheça www.dbeachresort.com.br


