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2011 - 2013
Gestão Novos Desafios

  Associado, junte-se a nós na Campanha de Filiação 2013. Apresente a 
ADUEM a seus colegas de departamentos, ajude-nos a ampliar o quadro 
associativo. A Ficha de Filiação segue anexa. Colabore com sua Associação!

Venha para a ADUEM

1978 - 2013 
35 anos 
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ADUEM 35 ANOS 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, fone: (44) 
3224-1807, na R. Prof. Itamar O. Soares, 305.
Gratuito e aberto ao público em geral.

  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.

  Conforme noticiado na semana passada no Informativo ADUEM no. 
160, por motivo de força maior os associados cujo débito das despesas 
ocorria em conta ITAÚ deverão providenciar até o dia 20 de maio conta 
na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para os lançamentos futuros.

Encerrada a COURO.COM
  Terminou na última sexta-feira a 6ª. edição da Couro.
com, que teve mais de 100 visitantes. O catálogo da 
exposição trouxe diversos modelos de bolsas, carteiras, 
jaquetas femininas e masculinas, inclusive na linha 
Plus Size, tudo produzido no Rio Grande do Sul. Os 
participantes ficaram satisfeitos com a qualidade dos 
produtos e as condições acessíveis de pagamento.

Participe das competições do JOSUEM
Josuepar

CAMPANHA DE FILIAÇÃO 2013

ADUEM 2011-2013
Novos Desafios completa quase 2/3 do mandato

  Hoje, 15 de maio, a Gestão Novos Desafios está completando 524 
dias de muito trabalho. Um balanço das realizações de 2012 foi 
publicado no Informativo Especial no. 1, em 15/1/2013, e em breve 
será publicado um resumo dos trabalhos de 2013. Conforme ressalta o 
presidente Prof. Dr. Luciano Gonsalves Costa: “Estamos satisfeitos com 
a nova dinâmica que a ADUEM vem experimentando desde dezembro 
de 2011, e as manifestações de reconhecimento mantêm nosso 
entusiasmo com o plano de trabalho defendido na época”.

CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NO ITAÚ

1ª. PIZZADA DA ADUEM

  Dando prosseguimento à parceria 
ADUEM-AFUEM-CDR/UEM com vistas ao 
Josuepar 2013, foi adquirido tanquinho 
com centrífuga (capacidade de 10kg) para 
uso exclusivo na lavagem de uniformes 
durante a competição. Investimento: 
R$455,00 (+ R$ 300,00 do carrinho).

Abertura do Futebol Suíço do JOSUEM

  Neste domingo, 19, ocorrerá o lançamento das competições do futebol suíço do Josuem com um 
torneio início. O evento ocorrerá nos campos da ADUEM e da AFUEM a partir das 8h30, com partidas 
de 15 minutos entre as 6 equipes de servidores inscritas nessa 23a. edição dos jogos. Prestigie!


