
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020 - 270 - Fone: (44) 3224- 1807                     www.aduem.com.br; e-mail: aduem1978@gmail.com

1978 - 2012 
34 anos 

Maringá, 25 de abril de 2012
 Boletim Informativo - Ano 4 nº. 109

2011 - 2013
Gestão Novos Desafios

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

 Happy Hour de Caldos
  A  Aduem promoverá nesta sexta-feira (27) o primeiro Happy 
Hour de Caldos para os associados. O evento será no restaurante 
Ginga & Sabor (ao lado da Aduem).  O cardápio é composto 
por tábua de frios e 3 tipos de caldo à vontade (camarão, legumes 
com grão de bico, feijão com cheiro verde).  Os convites estão 
a venda na secretaria da Sede Administrativa. Restam ainda 
alguns convites. Reserve o seu convite até as 18h de hoje 
(25/04) pelo telefone: 3224-1807. 
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.

Funcionários da Aduem adotam uso de crachás
  A equipe de funcionários da Aduem passou a usar 
crachás de identificação desde a última semana. A 
medida visa melhorar o atendimento aos associados 
na  secretaria e na sede social. Essa iniciativa integra a 
política de RH da Aduem.

Fechamento da piscina - Devido o início das construções na Sede Social, a piscina da Aduem 
ficará fechada por dois meses. Segundo o arquiteto responsável pela obra, professor Carlos 
Tamanini, isso será necessário até o fechamento da área inferior da academia.

Ampliação do horário da academia: Desde a semana passada, a academia da Aduem está 
abrindo mais cedo,  às terças e quintas-feiras, às 7h da manhã. 

Utilidade Pública: Sesi-Maringá recebe sucata eletrônica e óleo usado até sexta-feira. Saiba mais: 
http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/563366/sesi-em-maringa-recebe-sucata-eletronica-
e-oleo-queimado.

Semana das mães terá exposição 
de artigos de couro

  Nos dias 07, 08 e 09 de maio haverá exposição de 
casacos, bolsas e carteiras de couro no miniauditório 
da Aduem. Segundo a organizadora do evento, além 
das novidades, dentre as novidades estarão as jaquetas 
coloridas da nova tendência.
   A forma de pagamento será em 10 vezes no chequinho.

Parceria Active Pilates-Aduem 
amplia serviços 

  A Active Pilates inaugurou mais um estúdio no início desse  mês, 
ao lado da Aduem, na Rua Mário Clapier Urbinatti, 280, sala 1. 
Essa nova instalação do Pilates-Aduem também visa atender nossos 
associados, com preços diferenciados e com uma novidade, o espaço 
zen:
- massagem relaxante,
- drenagem linfática manual,
- pacote de emagrecimento,
-limpeza de pele.

DIVULGAÇÃO:
  Workshop “Gratuito” sobre: COMUNICAÇÃO CONSTRUTIVA - Ferramenta Essencial para 
a Gestão das Pessoas, dia 26/04/2012 - Para o Workshop favor confirmar presença com Prof. 
Virgílio, email: sloganconsulte@teracom.com.br  ou por telefone: 9109-1274; 9900-6072; 8846-
6065; 8402-9568 ou 3226-1445. 


