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  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.

CONVÊNIO ADUEM-SAPIENS
 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.

ACADEMIA DE GINÁSTICA
  Em 02 de abril a ADUEM encaminhou mensagem à Ouvidoria do CONFEF solicitando orientações 
para o enquadramento da Academia da ADUEM na mesma categoria das Salas de Ginástica de 
Condomínios, uma vez que ambas não podem ser consideradas academias comerciais. E em 10 de 
abril o CONFEF enviou resposta à Associação informando que o requerimento estava sendo repassado 
para o CREF9 para apreciação. Nesse sentido, enquanto aguardamos o posicionamento do Conselho 
Regional, os associados (e acompanhante, no caso de indicação médica!) poderão prosseguir com 
suas atividades físicas na ACADEMIA DA UEM (CEAF) bastando apresentar a CARTEIRINHA DA ADUEM 
(ou atestado médico) na portaria do CEAF.

Público continua prestigiando o Curso de 1os. Socorros

Vacina antigripal segue até dia 20 
   Até o dia 20 de abril a CENTROVAC estará aplicando a vacina antigripal em associados e familiares ao preço de R$50/dose 
individual. Os interessados deverão retirar a requisição na Secretaria e dirigirem-se diretamente à Centrovac, na Avenida Parigot de 
Souza, n°. 31, sala 3 - Telefone: 3025-6393.

NESTE SÁB
ADO.

NÃO PERCA
!!!!

  No próximo sábado (20/4), a partir das 20h30, a ADUEM promoverá na 
Sede Campestre o 1°. Luau Dançante. O convite individual custa R$20,00 
e inclui mesa de frios e canja. Retire seus convites na Secretaria. Reúna 
amigos e familiares e participe!

CURSO DE DANÇA DA ADUEM


