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17 a 21 de julho - Colônia de Férias (aberta aos netos dos associados). Participe desse momento com a Aduem.
21 de julho - Festa Julina na sede social (com quadrilha infantil) e em novo horário: das 16h às 21h. 
Agosto - 1ª Feijoada Solidária da Aduem (Restaurante Ginga & Sabor)Ag

en
de

:

Vernie/CITROËN oferecerá Workshop 
de Mecânica Básica gratuitamente para 

associados-Aduem
   Com o objetivo de desenvolver noções 
de mecânica para a perfeita utilização e 
conservação do veículo, além de apresentar 
dicas práticas sobre o funcionamento 
de componentes como o airbag, o GPS, 
sensores, entre outros, a parceria Aduem-
Vernie/Citroën oferecerá, gratuitamente, 
um curso para os associados da Aduem, em 
julho. 
  As atividades serão aos sábados, das 
9h30 às 10h30. Os interessados escolhem 
a data que preferirem no momento da 
inscrição, que deve ser realizada no site 

da Vernie acessando:http://
www.verniecitroen.com.br/
curso_mecanica.cfm.  
 A Vernie-Citröen está localizada na 
Av. Colombo (próximo ao Parque de 
Exposições). Telefone para contato: (44) 
3267-2000.
   Alguns sócios já se inscreveram, faça 
também sua inscrição até segunda-feira 
e aproveite essa oportunidade única de 
conhecer melhor seu veículo e aprender 
sobre a utilização e conservação do 
mesmo com as dicas da Vernie/Citroën.

CONVOCAÇÃO

Maringá, 18 de junho de 2012
Luciano Gonsalves Costa, Prof. Dr.

Presidente da ADUEM

  Em conformidade com as disposições estatutárias da ADUEM, no uso de suas 
atribuições legais, convocamos os usuários dos Planos Médicos Aduem-Unimed 
Cop 50%, Cop 30% ou Sem Coparticipação para a Reunião, que realizar-se-á no 
dia 21 de junho de 2012, às 14h30, no Miniauditório da ADUEM, para tratar dos 
seguintes assuntos: 1) Reajuste dos Planos Médicos Aduem-Unimed, em 2012; 2) 
Obrigatoriedade da cobrança de 4,5% de INSS sobre planos médicos; 3) Assuntos 
gerais.

Inscreva-se:www.din.uem.br/sica/diadabicicleta

28/06/2012 - 19h Abertura e Palestra debate "O ciclismo 
amador de longa distância (200, 300 e 400 KM)" com 
SIDNEY COSTA e FERNANDO INADA no Anfiteatro 
NEY MARQUES. 
29/06/2012 - 7h40 às 11h40; 13h30 às 17h30 - DIA  DA 
BICICLETA  - Recepção no estacionamento atrás do 
Restaurante Universitário.
14h - Palestra debate "Uma rede cicloviaria para Maringá"
com THIAGO BORIN NERI no Anfiteatro NEY 
MARQUES 
16h - Passeio Ciclístico dentro da UEM, com rota a ser 
divulgada 
17h30 - Encerramento com sorteio de brindes no 
estacionamento atrás do Restaurante Universitário 
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