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Parceria

CURSO DE DANÇA DA ADUEM
  A ADUEM está com matrículas abertas para o Curso de Dança com turmas 
às  terças-feiras - 19h30 às 21h30 (mensalidade de R$60) e  18h15 às 19h30; 
às quintas-feiras - 18h15 às 19h15 e às sextas-feiras - 19h30 às 21h30 
(mensalidade de R$30 para as primeiras 20 matrículas nesses horários). 
Público-alvo: estudantes, docentes e servidores da UEM. Informações: 
Secretaria da ADUEM - 3224-1807.

 
A ADUEM realizará, de 3 a 4 de abril, a 
II Campanha de Vacinação Antigripal. O 
evento é aberto aos associados e familiares 
e a dose individual custará R$50 com 
débito em conta. Não perca! 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIGRIPAL
 (2ª. EDIÇÃO)

CAMPANHA PROMOCIONAL
  O SAPIENS COLÉGIO em parceria 
com a ADUEM está oferecendo 
aos docentes e demais 
servidores da UEM desconto de 
10% para pagamento em parcela única do CURSO SUPERINTENSIVO, com 
material incluso. O curso visa preparar estudantes para o Vestibular de 
Inverno da UEM. Para participar desta promoção, no ato da contração do 
SUPERINTENSIVO SAPIENS será solicitada a apresentação da carteira 
funcional do servidor para sua matrícula ou de seus dependentes, além 
de que deverá confirmar a opção "Convênio ADUEM". Informações: 
Secretaria do SAPIENS COLÉGIO - Telefone: (44) 3223-0201.

PÚBLICO ELOGIA BOTA-FORA DE SUCATAS DA ADUEM
   O III Bota-Fora da ADUEM, encerrado da sexta-feira, 22/3,  novamente contou com expressiva adesão de associados e do público em geral. Conforme 
ressalta o presidente Prof. Luciano Costa, "além de elogiar essa iniciativa inovadora, o público tem nos incentivado a prosseguir com o Bota-Fora". As 
fotos retratam o volume de sucata, a gravação de matéria pela RPC-TV (Rede Globo), a participação da Profa. Fúlvia Eloá (DBI) e o momento de entrega 
de 1 computador "descartado" ao Pastor Pedro Paulo da Igreja de Cristo Jesus (foto). Ainda, durante o evento foram viabilizados compressores de 
geladeira para o CTI-DAG/UEM, placa de vídeo e memórias de computador à Rádio UEM FM, diversas CPUs para um projeto social de capacitação em 
eletrônica da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMIF) de Sarandi (segunda foto, a esquerda) entre outros.

INSCRIÇÕES ABERTAS
TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS

  Estão abertas as inscrições para o Treinamento em Primeiros Socorros: Desmaios 
(Síncope). Público-alvo: associados e público em geral Turmas: em Abril, dias 08, 09 
e 11. Horário: sempre das 8:30h às 10:00h. Local: Miniauditório da ADUEM. Instrutor: 
Alcimar Moreira (Enfermeiro, Coordenador do SOS-Unimed). Inscrições: Secretaria da 
ADUEM – Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 – Fone: 3224-1807

  Na última sexta-feira, 22/3 , o Presidente da ADUEM Prof. Luciano Gonsalves Costa  
recebeu o  Presidente da UNIODONTO Dr. Vampré Luiz Cardoso Oliveira, na sede 
administrativa da Associação, que na oportunidade oficializaram a parceria  iniciada 
com carência zero  “0”, somente até o dia 31 de março. Mais detalhes no anexo.

ADUEM /UNIODONTO formalizam parceria


