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Viagens Internacionais: Seguro Viagem e Seguro Saúde com benefícios 
para associados da ADUEM
 Desde 2003 o convênio Sul América-
ADUEM, intermediado pela Elton Corretora 
de Seguros, vem oferecendo vantagens 
aos associados participantes dos grupos 
de seguro saúde: plano com abrangência 
nacional, reembolso até de despesas médicas 
contratadas no exterior, assistência 24 horas, 
e outras. Agora a Elton Seguros apresenta 
outro produto aos associados da Aduem, que 
é o Seguro Viagem. Segundo o Elton, “além 
de uma obrigatoriedade, principalmente 

na UNIÃO EUROPÉIA, é imprescindível 
a existência desse seguro, tendo em 
vista, com o grande aumento em viagens 
internacionais, os inúmeros transtornos que 
passageiros pelo mundo sofrem com perda e 
extravios de bagagens, pequenos acidentes e 
procedimentos odontológicos etc.”.
  Para saber mais, veja as tabelas das garantias 
ou ligue: (44)3031-2121 ou (44)9125-1111 
(Elton) ou eltonseguros@uol.com.br.
 Boa viagem!

 A ADUEM realizou ontem a 
confraternização de fim de ano 
dos diretores com os funcionários. 
Após um delicioso churrasquinho, 
os participantes se divertiram com 
a brincadeira do ‘Amigo da Onça’. 
A atividade faz parte do calendário 
anual da associação e marca o 

encerramento do expediente, 
seguida de férias coletiva.  Ao final, 
a diretora social, Elaine Roseli 
Lepry, em nome dos diretores, 
felicitou a todos desejando-lhes 
boas-festas e entregou para cada 
funcionário uma lembrança.

Confraternização de funcionários e diretoria marca encerramento de atividades  

Resumo das deliberações da 1ª. Reunião Ampliada da Diretoria e Conselho, em 13/12/2011:

 - Início da campanha de valorização das normas da Aduem 
e de filiação nos campi;
- Atualização das informações dos convênios;
- Confirmação da promoção da Colônia de Férias (Projeto 
ADUEM Criança), em janeiro, e do Bota-fora de Sucatas, 
para fevereiro;
- Confirmação da palestra Reinventando a Aula Expositiva 

(Didática e Oratória do Datashow), para 02 de março;
- Confirmação do lançamento do Projeto Talentos na 
ADUEM, para fevereiro;
- Modernização (upgrade) da infraestrutura de informática 
da sede social;
- Indicação do Prof. Dr. Luciano G. Costa como novo 
representante da Aduem no GT-Carreira Docente da SETI.

 Na foto a equipe diretora com os funcionários.

Funcionárias da secretaria da ADUEM e 
Elton Luiz da Silva (da Elton Seguros).

A sede administrativa estará fechada de 23 
de dezembro até 02 de janeiro, retornando 
ao expediente normal em 03 de janeiro. 
Já a sede social estará fechada de 24 a 
26 de dezembro e de 31 de dezembro até 
02 de janeiro. No período de 27 a 30 de 
dezembro, a piscina funcionará em horário 
diferenciado: das 14h às 19h. No mês de 
janeiro, estarão suspensas as atividades da 
academia, bem como, as aulas de natação, 
de hidroginástica e do futebol suíço.

Horários da ADUEM no 
período de festas e férias

Advogada da ADUEM esclarece dúvidas sobre o uso das dependências da associação
A última edição do Jornal da Aduem de 2011, que começou a ser distribuída na quinta-feira (15), traz 
esclarecimentos sobre as dúvidas mais frequentes (FAQs) em relação ao uso das dependências da associação. 
A iniciativa faz parte da política da nova diretoria de fortalecer e valorizar as normas da Aduem. Por isso, 
convidamos a todos para tomar conhecimento dos mesmos no nosso jornal, acessando http://www.aduem.
com.br/index.php/jornal.html.

Aduem deseja 
boas-festas 
a todos!


