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CONTATO Aduem 3224-1807 

Projeto Domingo no Campus

Abertas as Inscrições
da Volta Rústica

Preencha a ficha de inscrição (veja anexo) e 
entregue na ADUEM, na CDR, na AFUEM ou na 
Academia da UEM.

Carreira Docente

Atualização salarial dos aposentados

Agenda

Nova Mostra COURO.COM
Aproveite pois agora estarão em destaque: carteiras, jaquetas 

coloridas e casacos (masculino e feminino), bolsas (última coleção), 
cintos, entre outros. De 4 a 7 de dezembro, na sede administrativa.

Modernização

Mais Melhorias
A ADUEM acaba de fazer novos investimentos para modernizar e 

ampliar sua infraestrutura física, com a aquisição de uma escada longa 
para serviços de manutenção, uma TV Lcd Full Hd 42” para a cantina e 
aparelhagem de som; o montante aplicado foi de R$ 3.700.

Política de RH

Seguro de Vida e Plano Odontológico
Dando prosseguimento à implantação de política de recursos 

humanos, a ADUEM contratou para seus 12 funcionários seguro de 
vida e acidentes pessoais (que prevê também cobertura para invalidez 
funcional por doença, sem limite de idade ou pré-existência) e está 
em andamento a contratação de plano odontológico. Esses benefícios 
custarão à Associação, por toda a equipe de colaboradores: 1) seguro 
de vida/acidentes pessoais: R$ 125/mês, e 2) plano odontológico: R$ 
300/mês.

Intercentros

Penúltima Rodada
Neste sábado, 24 de novembro, serão realizadas as partidas da 

semifinal do Intercentros, com os seguintes jogos: às 17h - AFUEM x CCS 
e 18:20h - CCE x CCH. Prestigie!

Agenda

Costela ao Fogo de Chão
(Premiação do Intercentros)

No dia 9 de dezembro, a ADUEM promove na sede social a 2ª. 
Costela ao Fogo de Chão. Criança até 10 anos não paga. Não perca, leve 
sua família e amigos!


