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Treinamento de Primeiros Socorros na ADUEM
  As aulas de Primeiros Socorros tiveram inicio ontem, com 17 alunos. Dentre esses estavam docentes, estudantes e agentes de 
segurança da UEM. O módulo Parada Cardiorespiratória incluiu protocolos de massagem cardíaca e a operação do desfibrilador.
  “Eu adorei este curso e posso garantir, quem for não se arrependerá...”, comentário de Sérgio Mota via facebook.
  O instrutor é o Enfermeiro e Coordenador do SOS-Unimed Alcimar Moreira. O treinamento é aberto à comunidade em geral e 
vai até dia 14 de março, sempre das 8:30h às 10:00h, no miniauditório. As próximas turmas estão programadas para sexta-
feira (01), 12 e 14 de março. Participe também e ajude a salvar vidas. Inscrições na secretaria.

8 de Março na ADUEM
Convidamos você mulher para comemorar o DIA 

8 DE MARÇO na ADUEM, com coquetel e lançamento do Projeto 
Talentos na ADUEM, ao som do Trio Sabor Latino.  A homenagem 

será das 17h30 às 19h30. Vamos CELEBRAR!!!

(Convites a R$100,00)
  Adquira seu convite do delicioso peixe na telha, 
na Sede Social, dia 02 de março, às 20:00h. 
Serão preparadas 16 telhas, cada uma com 2,5kg 
de peixe que servem 4 pessoas. Prestigie!

Transferido para dia 02/3: 
PEIXE NA TELHA

  Estão abertas as matrículas do Curso de Dança 
da ADUEM. Para a turma das terças-feiras das 
19h30 às 21h30, o valor da mensalidade é 
de R$ 60,00, já para as novas turmas, terças-
feiras das 18h15 às 19h30, quintas-feiras das 
18h15 às 19h15 e sextas-feiras das 19h30 
às 21h30, para as primeiras 20 matrículas, a 
mensalidade será de apenas R$ 30,00.
 O curso é aberto a estudantes, docentes e 
demais servidores da UEM. Mais informações, 
pessoalmente ou pelo telefone 3224-1807. 

CURSO DE DANÇA DA ADUEM

Projeto Domingo no Campus 

 O evento é gratuito e aberto ao público em geral de qualquer idade. Dia 03 de março, na Sede Social, a partir das  8h30.

Parceria
ADUEM presente em evento 

da EDUEM

   Prestigiando o convite feito à Associação, o presidente Prof. 
Luciano G. Costa representou a ADUEM na cerimônia especial 
de lançamento de livro promovida pela EDUEM na última sexta-
feira, 22 de fevereiro. Na ocasião foi lançado o livro “Bordados 
do Brasil: a arte de Militão dos Santos”, organizado pelas 
professoras Jacirema Cléia Ferreira e Olinda Evangelista, que 
representa a primeira obra literária publicada pela EDUEM.

 

Foto: arquivo UEM


