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ASSOCIADAS PRESTIGIAM 
CURSO DE AUTOMAQUIAGEM Mostra COURO.COM

  No final da tarde de ontem a Vital 
Corpos ofereceu um curso gratuito de 
Automaquiagem para as associadas. 
Na atividade foram apresentadas 
dicas de maquiagem e cuidados do 
cabelo para o dia a dia. Ainda, as 
participantes tiveram também a opção 
de adquirir 1 kit de maquiagem ao 
preço promocional de R$ 75,00.

Agenda de Celebração do Mês das Mães

Dia 25 de maio, a partir das 19h, na sede campestre. 40 sabores de pizzas entre doces e salgadas, com 
música ao vivo. Convite individual: R$20; crianças menores de 5 anos não pagam, de 5 a 10 anos pagam 
meia e maiores de 10 anos pagam inteira.

De 6 a 9 de maio, na sede administrativa, das 9h00 às 17h00. Aproveite para adquirir carteiras, jaquetas 
coloridas e casacos (masculino e feminino), bolsas (última coleção), cintos, entre outros artigos. 
Parcelamento com débito autorizado em conta (associados) ou no cartão de crédito.

REDUÇÃO DA MENSALIDADE DA UNIODONTO E CARÊNCIA PARCIAL/FLEXÍVEL

1a. Pizzada da  ADUEM

Parceria ADUEM-UNIODONTO

  Em 15 de maio foi encerrado o período para as adesões com carência zero ao Plano Odontológico UNIODONTO conveniado pela ADUEM. Agora, a boa 
notícia é que a formação do Grupo ADUEM-UNIODONTO (que já conta com 39 participantes!) está trazendo mais benefícios aos associados e familiares: 
redução da mensalidade para R$32,70 (R$30,00 de custo do Plano + R$2,70 de 9% obrigatório de INSS); anteriormente, o preço final era de R$35,00. Neste 
mês de abril, os participantes do Grupo ADUEM-UNIODONTO terão um desconto individual de R$2,30. Oportuno ressaltar que prossegue a campanha de 
adesão ao Plano Odontológico UNIODONTO, ao preço de R$32,70 e carência parcial/flexível. Veja detalhes também no “ADUEM Informa” postado no dia 
26/4. Dúvidas? Andrea Barandas (Consultora) – (44) 3227-1150 – (44) 9833-3800 – E-mail: vendas@uniodontomaringa.com.br

Dia do Trabalhor (1º. de maio) UM RETRATO DA FORÇA DE TRABALHO DOCENTE DA UEM
  De acordo com os dados disponibilizados pela SETI-PR, no 
Censo Acadêmico 2012 e no relatório de Servidores Ativos 
(referência: folha de pagamento março/2013), a UEM conta com 
aproximadamente 1.600 docentes, sendo 76,7% desses efetivos 
e 23,3% celetistas. Além disso, com pequenas flutuações, a 
combinação desses dados possibilita o esboço de um perfil do 
quadro docente institucional, conforme sugerem os gráficos:

Parceria ADUEM-UNIMED 
TREINAMENTO EM 1os. SOCORROS 

Módulo: Convulsão.
Turmas: 27, 28 e 29 de maio.
Horário: das 8h30 às 10h00. 
Local: Miniauditório da ADUEM.
Inscrições: na Secretaria da ADUEM, na R. 
Prof. Itamar O. Soares, 305 – Fone: (44) 
3224-1807. Gratuito e aberto ao público 
em geral.


