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ocorrerá na sede administrativa, 
das 9h às 17h.

 Nos dias 12 e 13 de abril haverá 
ponto de vacinação antigripal 
exclusivo para associados e 
dependentes cadastrados na 
Aduem.
  Devido a uma parceria  com 
o Centro de Vacinação de 
Maringá (Centrovac), a vacina 
custará R$ 34,00/dose, com 
débito em conta.  A aplicação 

Vacine-se contra gripe na Aduem Aduem encerra primeira concorrência de mão de obra do parque aquático
   A construção da segunda etapa do parque aquático da Aduem, que compreende a instalação 
das novas academia, sauna, vestiários e administração, terá início nos próximos quinze dias. 
O prazo da concorrência da mão de obra de construção civil (alvenaria, assentamento de 
piso, de sanitários etc) encerrou-se na semana passada, e foram recebidos três orçamentos 
de construtores. As propostas orçamentárias encaminhadas foram:  Proposta 1: R$172.100,  
Proposta 2: R$185.000 e Proposta 3: R$160.000.  
  Diante do apresentado, atendendo à recomendação das assembleias que discutiram essa 
obra, a avaliação técnica da relação custo-benefício indicou a terceira proposta como a melhor 
opção, que de acordo com o Professor Dr. Carlos Augusto de Melo Tamanini (arquiteto e vice-
presidente da Aduem) se justifica a escolha pelo melhor custo-benefício e pelos serviços a serem 
realizados. “As outras propostas não contemplavam alguns serviços, tais como a pintura, locação 
de equipamentos, a parte elétrica e a hidráulica e estrutura do elevador. Outro fator determinante 
é que essa proposta também contempla o engenheiro civil, responsável pela execução da obra”. 
  Quanto à arquitetura, Tamanini explica que a mesma oferecerá ambientes favoráveis às atividades 
a serem desenvolvidas, com ênfase nas questões funcionais, estéticas e estruturais, destacando a 
importância do conforto térmico, lumínico e acústico nos espaços que serão construídos.
  Já os projetos complementares necessários foram realizados por profissionais que seguiram as 
diretrizes estabelecidas, contribuindo para a qualidade da obra. Ainda avaliou-se a possibilidade 
da realização por outros sistemas construtivos, como “Steel Frame”, mas em função do custo 
comparativo ao do sistema convencional, apresentou valores muito superiores.  
  As próximas concorrências de mão de obra serão para os serviços especiais (estrutura 
metálica, vidros etc), além das propostas orçamentárias de equipamentos e materiais.

PROGRAME-SE:
- 27/abril: Happy Hour de Caldos (no Restaurante Ginga & 
Sabor), das 17:30h às 20:30h
Cardápio: Tábua de frios e 3 tipos de caldo à vontade (camarão, legumes 
com grão de bico, feijão com cheiro verde) 
Convite1: 3 chopps 300ml Germânia, 1 refrigerante lata, 2 
águas copo 300ml: R$25/pessoa
Convite2: 2 Citrus Schweppes, 2 refrigerantes lata, 2 águas 
copo 300ml: R$15/pessoa
Reserve seu convite na Secretaria da Aduem: 3224-1807

Instalação da 
cervejeira
 A Aduem recebeu a 
cervejeira adquirida 
para a cantina. O 
investimento na 
cervejeira e no freezer 
para softdrinks foi de 
R$ 7.080,00. 

Portaria da piscina 
foi concluída - A 
portaria da piscina da 
associação foi devidamente 
finalizada com a colocação 
de vidros. A conclusão 
dessa área oferecerá mais 
segurança e funcionalidade 
aos serviços de recepção do 
parque aquático.


