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Agende:

  

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), e 3º Happy de Caldos ( Restaurante Nossa Cozinha).

  Em reunião na segunda-feira (09), 
a diretoria da Aduem aprovou por 
completo a política de gestão dos 
planos/seguro de saúde. A nova política 
consiste em normas complementares 
referentes aos planos médicos da 
Aduem.
 Segundo o Presidente, professor 
Luciano Gonsalves Costa, essa 
aprovação facilitará a administração dos 

planos pela secretaria. “A nova política 
dá objetividade aos encaminhamentos 
da rotina administrativa da Associação 
relacionados com os planos médicos, 
com isso, aumentando a eficiência da 
nossa Secretaria”. 
   Mais detalhes sobre as ações corporativas 
adotadas podem ser acessados no menu 
“Transparência” do site da Aduem: www.
aduem.com.br

Diretoria aprova política de gestão dos planos de seguro de saúde

Projeto Aduem Criança 
Inscrições para segunda colônia de férias vão até dia 16

  A Aduem realizará na próxima semana a 2ª Colônia 
de Férias para dependentes e netos de associados, e as 
inscrições se encerram na segunda, dia16. A inscrição custa 
R$ 15,00 e pode ser efetuada pelo telefone (44) 3224-1807, 
pelo e-mail aduem1978@gmail ou então  na secretaria ou na 
própria sede social. 
   As recreações acontecerão de 17 a 21, das 13h30 às 17h30, 
na sede social.  Serão promovidas atividades de pintura, 

confecção de pipa, brincadeiras na cama elástica etc.  No 
último dia haverá dança de quadrilha com as crianças. 
 

   A Aduem promoverá a palestra Inovação e Sustentabilidade Econômica no dia 27 de julho (sexta feira), 
com o Professor Dr. Marcelo Farid Pereira, do Departamento de Economia da UEM. A apresentação 
é aberta ao público em geral e acontecerá no Anfiteatro do Departamento de Engenharia Civil (térreo 
do Bloco C-67), das 9h30 às 11h10, com entrada franca. Participe!

PALESTRA:

Diretores e Conselheiros da
 Aduem  durante a reunião.

Inovação e Sustentabilidade Econômica serão temas de palestra

Política Corporativa/Gestão Compartilhada
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