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  Nesta semana está ocorrendo o 4º. módulo 
(Trauma I) do Curso de Primeiros Socorros 
promovido pela parceria ADUEM-UNIMED, 
que continua contando com boa aceitação pela 
comunidade em geral.

 DIFICULDADES NA OBRA
  Vimos esclarecer que a expectativa inicial de finalização da obra da sede campestre foi comprometida pelos mesmos 
problemas que afetam a construção civil no país, independentemente da escala: baixa celeridade de prestadores de serviços 
e dos operários, aumento de custos de serviços e materiais devida a inflação, descumprimento de contratos e de prazos, 
tensões com órgãos sindicais e de fiscalização, atrasos decorrentes da execução de correções/ajustes, retrabalho em 
serviços, entre outros. Por outro lado, reiteramos que apesar dos transtornos decorrentes dessas situações prosseguiremos 
envidando esforços para a entrega de distintas fases da mesma no curso do segundo semestre.

 Luciano Gonsalves Costa, Prof. Dr.     Carlos Augusto de Mello Tamanini, Prof. Dr.
                                    Presidente                           Vice- Presidente 

             

Treinamento em Primeiros Socorros

COLÔNIA DE FÉRIAS DA UEM
(2a. Colônia de Férias da ADUEM em 2013)

  QUANDO? De 16 a 20 de julho. PÚBLICO-ALVO? Aberta a filhos/familiares de servidores docentes/técnicos da UEM. FAIXA ETÁRIA? Crianças com idade de 5 (nascimento em 2008) 
a 11 anos completos; IMPORTANTE: por limitações de equipe e pela quantidade de participantes, alertamos os pais/responsáveis sobre a necessidade da criança ter certa autonomia 
pois a dinâmica da Colônia não possibilita atendimento/auxílio em nível semelhante daquele oferecido em creches. INSCRIÇÕES? De 1 a 8 de julho, na Secretaria da ADUEM. TAXA? 
R$20, para a alimentação no período. ATENÇÃO: Convite à apresentação de projetos para a Programação da Colônia. Os interessados deverão submeter a proposta até 28/6, pelo 
e-mail aduem1978@gmail.com. Apoio: UNIMED/Maringá e UNIODONTO-Planos Odontológicos.

NOVA FONTE DE RECEITA PARA ADUEM
  No início desta semana foi concluída a 
obra da adequação de espaços nos fundos 
do Auditório da ADUEM, que originou 
uma sala comercial de 20m2 sendo locada 
por R$800,00. A nova sala comercial 
gerará uma receita líquida anual mínima 
de R$7.200,00.

Dia 28 de junho, das 18h às 22h.
No restaurante Nossa Cozinha.
Serão servidos 6 tipos de caldos:
Canjiquinha, Mandioquinha Salsa, 
Mandioca c/ Costela, Minestrone, 
Feijão e Capeletti In Brodo, por R$ 20.
Com exibição da Orquestra de Flautas da Escola de Música/
UEM (Projeto Talentos na ADUEM), das 19h às 19h30h. 
Crianças de 0 a 7 isentas e de 8 a 12 pagam meia.
Você está convidado!

 Na tarde desta terça-feira, o professor 
Luciano Gonsalves (Presidente) e o professor 
Evilásio Vianna Filho (Tesoureiro) juntamente 
com o Assessor de Comunicação da UEM, 
jornalista Paulo Pupim, se reuniram com o 
diretor geral do Grupo O DIÁRIO, Josué Tadashi Endo e com o diretor 
comercial, Cesár Luis de Carvalho, para tratarem da parceria ADUEM 
(Projeto Talentos na ADUEM)-UEM-ODIÁRIO de difusão cultural.

Diretores de ODIÁRIO recebem ADUEM

PUBLICIDADE:  Conheça as vantagens de mais um produto Silvio Iwata (Veja o anexo).

CONVÊNIO


