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

 Palestra “Introdução à Meditação” - 02 de 
junho, às 14h, com o  Monge Genshô
Local: Auditório da Aduem
Colônia de Férias -17 a 21 de julho (2a. edição; 
aberta também aos netos dos associados). 
Inscrições pelo e-mail: aduem1978@gmail.
com. 
Festa Julina - 21 de julho na sede social (com 
apresentação de quadrilha infantil)

  A Unimed Regional Maringá está com uma promoção especial, de CARÊNCIA ZERO, para todos os 
associados da Aduem, inclusive para os aposentados. A promoção é válida para INCLUSÃO NO PLANO 
COOP 50%, em 01/07/2012. 
  Todos os planos oferecidos na parceria ADUEM e Unimed são regulamentados e dão cobertura para todos 
os procedimentos exigidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
 Vale lembrar que a liberação da carência é válida somente para o plano Coop 50%, nas inclusões em 
01/07/2012, que é data do aniversário do contrato, exceto para casos de lesões ou doenças pré-existentes. Nas 
inclusões a partir de 01/08/2012, os clientes terão as carências cotratuais. Vide anexo outras informações 
sobre essa oportunidade. 

 Agende: 

Academia estará fechada nos dias 07, 08 e 09

     Sexta-feira - EU VOU !!!
  Dia 01 de junho teremos o 2º Happy Hour 
de Caldos da Aduem e com a novidade de 5 
sabores (minestrone, canjiquinha, caldo verde, 
mandioca c/costela e curry). O evento será no 
restaurante Nosso Cozinha, das 17h30 às 21h30.
  Convite antecipado até amanhã (31/5) por R$ 
15,00 (sem bebidas), com  acompanhamentos: 
torrada, cheiro-verde e queijo parmesão. 
*Com direito a uma tigela  personalizada.
*Crianças de 0 a 6 não pagam e de 7 a 12 pagam 
meio convite. 

  Devido à parceria com a Vernie/CITROËN, a partir de julho serão 
oferecidos minicursos de Mecânica para Amadores com atividades 
aos sábados, das 9h30 às 10h30, nas instalações da Vernie-Citroën. Os 
interessados já podem se inscrever no site da Vernie, acessando: http://
www.verniecitroen.com.br/curso_mecanica.cfm.
  Ainda, a Vernie Citroën realizará recolhimento de lixo eletrônico dia 09 de junho.  Em Maringá, o recolhimento 
será na Av. Colombo (próximo ao Parque de Exposições), das 09h às 17h. 

Unimed oferece carência ZERO para associados

  O professor  de educação física da Aduem, Luis Magarotto, participará de um curso de aprimoramento em Curitiba. 
Por conta dessa atividade, que integra à Política de RH da associação, a academia estará fechada na quinta, sexta e 
sábado da próxima semana. As atividades voltam ao normal na segunda-feira.

Bom dia, nesta semana do educador

Curso de Noções de Mecânica na Citroën para associados-Aduem

- DIVULGAÇÃO: UEM realiza Semana Ambiental, de 03 a 06 de  junho 
  Nos dias 04, 05 e 06 haverá COLETA SOLIDÁRIA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS ELETRO-ELETRÔNICOS 
defronte ao Restaurante Universitário, em parceria com o Rotaract Club Maringá Cidade Canção. Prestigie!

* Presidente publica em O Diário artigo sobre os "Desafios para a Inovação na Universidade"
( http://digital.odiario.com/opiniao/noticia/572709/desafios-para-a-inovacao-na-universidade/ )


