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Restaurante Nossa Cozinha
 recebe investimentos

  O restaurante da Aduem, Nossa Cozinha, 
está com um ambiente mais sofisticado. É 
que as antigas mesas e cadeiras de plástico 
foram substituídas por jogos em madeira, 
inclusive as cadeiras ganharam estofados 
macios e mais confortáveis. De acordo com 
a direção do restaurante a próxima novidade 
será a climatização. 
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2011 - 2013
Gestão Novos Desafios

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elis Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR)

50 Toneladas
 de sucatas

  Devido ao sucesso que foi o primeiro 
Bota-Fora de Sucatas da Aduem, a 
segunda edição foi agendada para o 
segundo semestre, e novas parcerias já 
estão sendo contatadas.
  Durante a realização do evento o 
estacionamento foi utilizado como 
depósito provisório para os materiais 
recebidos, causando  até certo desconforto 
aos associados, porém, isso foi necessário.   
Agradecemos a compreensão de todos 
e informamos que o mesmo já está 
liberdado para o uso.

Associado, ajude a ADUEM a dobrar o número de docentes sócios. 
Junte-se a nós nesta campanha de filiação.
Leia em anexo as principais dúvidas para se tornar um associado.
Contamos com você! (Segue anexa a ficha de filiação)

Programe-se:
 A Aduem promove, nesta sexta-
feira, a palestra Reinventando a 
Aula Expositiva, com o professor 
José Carlos Angelo Cintra, do 
Departamento de Geotecnia da 
EESC/USP, autor do livro Didática e 
Oratória com Datashow. A atividade, 
que integra a comemoração dos 40 
anos do Curso de Engenharia Civil 
da UEM, será no Anfiteatro do DEC 
(Térreo do Bloco C-67), a partir das 
9h30. Participe!

Venha para a ADUEM

50 Toneladas de sucatas 

Consórcio Triângulo amplia 
parceria com ADUEM

(Confira anexo o benefício)

  Tratamento estético, dentário, reformas residenciais, comerciais, 
viagens, cursos etc. são algumas das possibilidades de aplicação da 
carta de crédito da parceria Aduem-Consórcio Triângulo. Contudo, 
a viabilidade dessa parceria que tem preços diferenciados (vide 
anexo) dependerá da formação de um grupo com 144 adesões para 
assegurar 4 contemplações mensais (1 sorteio + 3 lances). Não 
perca mais esse benefício que buscamos estender a você, e maiores 
informações poderão ser obtidas com Valter Costa (consultor de 
vendas da Triângulo) pelos telefones (44) 9963-7809/ (44) 9127-
5810 e e-mail: valterconsorciotriangulo@hotmail.com

Atenção para alterações na agenda de eventos
Março: Costela ao Fogo de Chão
Dia 18/3, às 12h, na Sede Campestre
Abril: Luau da Aduem

(Em dez dias)


