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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.

JOSUEM 2013

Futebol Suíço movimenta as Associações  No último domingo foi realizado o Torneio Início 
do Campeonato de Futebol Suíço do JOSUEM, que contou com a participação de 6 equipes. A final foi bastante 
disputada e o time da Vigilância venceu o da ADUEM por  2 X 0. Amanhã, quinta-feira, segue a programação do 
campeonato com partidas às 18h30 na AFUEM e às 19h30 na ADUEM. Prestigie! 

OPINIÃO
Campus 2 e Centro Administrativo da UEM

  Informativo UEM (nº. 1043) de hoje publica novo artigo do Presidente.
  Leia na íntegra: http://www.informativo.uem.br/novo

Projeto Talentos na ADUEM

ADUEM apoia Jornada de Cultura da UEM
  A UEM (DCU e DMU) promove de 09 a 11 de junho a Jornada Artística 
“Artevindo-Artevendo-Intervenções”. O evento representa um manifesto 
cultural e as atividades que serão desenvolvidas contemplarão a(s) artes 
visuais, artes cênicas, dança, música, literatura, e outras. Nos dias 10 e 11 
de junho, parte da programação ocorrerá na ADUEM nos períodos da manhã, 
tarde e noite, com exibições musicais no Restaurante Nossa Cozinha.
  Os interessados em participar da jornada poderão desenvolver atividades 
individualmente ou em grupo, e o prazo limite para as inscrições termina 
hoje (22/5). Também poderão se inscrever hoje, pessoas interessadas em 
trabalhar voluntariamente no evento. Mais informações podem ser obtidas 
diretamente na DCU/UEM pelo telefone (44) 3011-3880 ou e-mail sec-dcu@
uem.br.

Parceria ADUEM-UNIODONTO

Carência REDUZIDA
  A Uniodonto de Maringá continua oferecendo vantagens aos associados da Aduem: carências 
reduzidas para a inclusão ao Plano Odontológico. Após contratar o plano odontológico, o titular 
ou dependente já tem assistência imediata para procedimentos de urgências/emergências e 
atos participativos, aqueles em que a Uniodonto oferece formas de pagamentos diferenciadas: 
descontos e parcelamentos. Para os atos integralmente cobertos pelo plano o prazo é de apenas 
60 dias contados da data da inclusão ao plano. Faça já a sua inclusão e de sua família. Detalhes 
no anexo.

Projeto ADUEM Criança

Seus filhos já conhecem 
a  Casinha da Roça ?

  A Aduem comemorará o Mês Mundial 
do Meio Ambiente juntamente com os 
filhos de sócios (e familiares) com uma 
visita pedagógica rural. Quando: em 22 
de junho. 
Horário: saída da Sede Administrativa 
da ADUEM, às 13h30. Onde: Chácara Corredato (conheça a 
Casinha da Roça: www.chacaracorredato.com.br). Inscrição 
individual: R$15,00.
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Rua Canadá, 28
 Jardim Castelo - Sarandi / Paraná

Tefone: 44 3028-2414
 ou 44 9961-8467

contato@chacaracorredato.com.br

Benefício: 
1 diagnóstico FREE; 1 Troca de óleo 

FREE, na execução de serviço; descontos 
especiais em autopeças: 20% - à vista, 

15% - 30 dias ou 10% - 45 dias. 
PGTO.: cartão ou cheque.


