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Sede Campestre Costela ao Fogo de Chão
Local: ADUEM - Sede 
Campestre. 
Data/horário: 15 de 
dezembro (domingo), a 
partir das 11h. 
Música: Grupo de Choro da Escola de Música/
UEM. Convites: R$15 (crianças até 10 ano não 
pagam). O evento será de confraternização do 
aniversário e de fim de ano da ADUEM bem como 
pela conquista do XXII Josuepar. Associado, reúna 
amigos e familiares e participe! 
ATENÇÃO: os convites deverão ser retirados na 
Secretaria da ADUEM, impreterivelmente, até o dia 
12/dez. (quinta-feira). A Costela ao Fogo de Chão 
conta com patrocínio da Aguanatus, revendedora 
da água mineral Sferriê (pH10).

ADUEM investe em mais segurança
  Nos próximos dias será feita a 
substituição das grades próximas 
ao estacionameto superior na 
Sede Campestre.

          
 

Parceria ADUEM-inFlux
   A inFlux, escola de idioma, oferece 
de 13/1 até 07/2, curso de inglês 
na modalidade intensivo de férias. 
Atenção: os associados têm 20% 
de desconto nos cursos de idiomas 
da inFlux. Informações: telefones 
(44)3025-1818 e (44)3031- 7362. 

ONGs pets são beneficiadas 
com recicláveis

  A limpeza e  reforma do almoxarifado da ADUEM (fundos do Auditório) 
está possibilitando a doação de papéis acumulados para ONGs de 
animais. Nesta semana foram encaminhados 30 quilos e restam 
ainda 60 quilos para doação.  

Treinamento em oratória
  A ADUEM e a NB Proativa firmaram parceria para oferta de cursos de oratória a partir de março de 2014. A 
atividade tem duração de 12 horas, e os associados da ADUEM serão beneficiados com descontos e/ou formas de 
pagamento.

  A nova grade terá  2,5 m de altura com barrras/tiras horizontais de 1,5 cm 
separadas de 1,5 cm. 
  A mudança objetiva coibir invasões e atos de vandalismo verificados desde 
2011.  Para o primeiro trimestre de 2014 está programada a instalação de 
circuito de câmeras de segurança.

Importante: 

  O serviço viagem Porto Seguro atende todas 
as exigências internacionais. Detalhes, veja o 
anexo.

Seguro Viagem e 
ADUEM


