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Agenda

PARTICIPE!
31/1-02/2: Colônia de Férias da UEM (3ª. Colônia de Férias da ADUEM)
23/2: Peixe na Telha
Fev./Mar.: Treinamento em Primeiros Socorros (Módulo: Parada Cardiorespiratória)
08/3: Coquetel comemorativo do Dia Internacional da Mulher (Lançamento do Projeto Talentos na ADUEM)
20-22/3: 3º. Bota-Fora de Sucatas da ADUEM

Parceria

Treinamento em Primeiros Socorros
A parceria ADUEM-Unimed oferecerá para leigos (associados e público em geral), em fevereiro e março, treinamento em Parada Cardiorespira-

tória. As inscrições são gratuitas e serão formadas turmas de no máximo 25 pessoas, para que todos executem os procedimentos. O instrutor será o 
Coordenador do SOS-Unimed, o Enfermeiro Alcimar Moreira, que em 1h30min aproximadamente abordará o tema de maneira bem prática. Ainda, 
esse treinamento será estendido ao corpo de Agentes de Vigilância da UEM em turma exclusiva.

ADUEM nos Campi

ADUEM na Colação de Grau da UEM
Na última sexta-feira, 18 de janeiro, o Presidente da ADUEM esteve em Goioerê represen-

tando a Associação na solenidade de colação de grau da UEM daquele município (Foto). Nesta 
semana será realizada a colação de grau dos cursos do campus sede, a partir de quinta-feira.

Projeto ADUEM Criança

Colônia de Férias: 22 crianças já inscritas!
A parceria ADUEM-AFUEM-UEM/CDR promove a Colônia de Férias da UEM. As atividades serão realizadas de 31 de janeiro a 02 de fevereiro 

no período da tarde na sede social da ADUEM. As inscrições estão abertas até o dia 29 de janeiro aos filhos e familiares dos servidores técnicos e 
docentes da UEM, e a taxa individual de inscrição é de R$15. No ato da inscrição o responsável deverá informar sua matrícula funcional ou registro 
associativo, além da idade e medida da camiseta da criança. Informações e inscrições na Secretaria da ADUEM, das 9 às 17h, na Rua Itamar O. 
Soares, 305 – Fone: 3224-1807.

REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA
Durante os próximos meses a sede administrativa passará por 

melhorias na infraestrutura física: adequações de acessibilidade nas 
calçadas e banheiros, substituição de telhas quebradas e de forros, 
conserto de gesso perfurado, pintura de paredes, troca de pisos, cor-
reção de pavimento do pátio, pintura de faixa de vagas de estaciona-
mento, plantio de jardim, reparo de rachaduras e infiltrações, pintura 
de grades, impermeabilização de telhados, remodelagem de mobília 
da secretaria, entre outras. As fotos indicam alguns dos locais que 
serão reformados.


