
 Com o funcionamento do 
parque aquático da ADUEM em 
plena atividade e, com isso, uma 
maior frequência de associados 
e dependentes, será necessário  
ampliar os serviços oferecidos 
pela cantina da sede campestre. 
Por isso, a partir deste mês, o 
atendimento passa a ser de terça a 
domingo, das 10h às 20h. Quanto 
ao cardápio, opções mais leves 
serão incluídas (lanches naturais, 
sucos e sorvetes). E a partir de 
fevereiro, volta o almoço aos 
domingos. 
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 Na última sexta-feira foram 
finalizados os trabalhos de 
modernização da infraestrutura 
informática da Aduem, com 
a atualização (upgrade) de 4 
computadores para o padrão 
Core 2 Duo 2Mb 500Gb e a 
aquisição de 1 desktop padrão 
i5.
 De acordo com o presidente 
da Aduem, professor Luciano 
Gonsalves, esse investimento era 

urgente e inadiável à Associação. 
“Tomamos o cuidado de otimizar 
os equipamentos existentes com 

Aduem atualiza estrutura de informática

Aduem participa da colação 
de grau da UEM

Na próxima sexta-feira 
terá início a série de 

cerimônias de formatura 
da UEM, com o seguinte 
cronograma: dias 13 e 
14 em Maringá; dia 20 

em Goioerê; dia 27 em  
Cidade Gaúcha e dia 28 
em Umuarama.  Durante as 
colações, a ADUEM estará 
representada por membros 
de sua Diretoria.

  Desde 1999 a Aurelius Papelaria é parceira da Aduem, e em 
2012 está apoiando nossa primeira Colônia de Férias. Além 
disso, com a volta às aulas, está oferecendo algumas vantagens 
aos associados da Aduem. Por isso, antes de concluir suas com-
pras de material escolar, não deixe de comparar seus orçamentos 
com o da Aurelius.

   Bom retorno às aulas!

Cantina da sede 
campestre amplia 

serviços

Volta às aulas com benefícios para 
associados da ADUEM

  Atenção para a próxima novidade da Aduem. Em fevereiro, a Aduem promoverá Bota-fora de 
Sucatas (informática, eletrônicos, eletrodomésticos, pneus, lâmpadas etc.). Por isso, comece já 
a organizar suas gavetas, armários e estantes, sua garagem e despensa e outros “depósitos” de 
sucatas. 
  Não perca essa oportunidade de praticar a sustentabilidade colaborando com o meio ambiente.

Bota-fora de Sucatas na ADUEM

As secretárias, Natália Susuki e Letícia Kira, 
aprovaram a nova estrutura  de informática.

remanejamentos, bem como 
de gerar pouca sucata de 
informática”, explica.

Equipe de atendimento: 
Plácido  de Souza     

      e  Ana Paula.


