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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. 

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.

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

Seguro Viagem e 
ADUEM

Integração

COSTELA AO FOGO DE CHÃO

Transparência

Depósito Judicial para INSS
  Na sexta-feira (13) a ADUEM efetuou 
depósito judicial de R$179.829,87 à União, 
referente à dívida previdenciária originada 
pelo convênio ADUEM-UNIMED/Maringá. O 
montante representa o saldo acumulado no 
fundo preventivo criado em janeiro de 2012 
para fins da resolução dessa dívida, e a medida 
administrativa atende à determinação do 
Judiciário.

Confraternização do Futebol
  Na última quinta-feira (12) foi realizada a confraternização dos praticantes de futebol na ADUEM. O encontro foi marcado por descontração e expectativa pelo retorno ao gramado 
em 2014, após a sua recuperação iniciada neste mês.

  No domingo (15) foi realizada a Costela ao Fogo de Chão da ADUEM como parte das atividades de encerramento de 2013. Nesta edição, a promoção do evento teve o apoio da parceria 
ADUEM-AFUEM-CDR/UEM que envolveu a delegação dos profissionais da UEM campeã do XXII Josuepar. O público de aproximadamente 180 pessoas saboreou costela acompanhada de 
farofa, saladas, mandioca e arroz branco ao som do Grupo de Choro da Escola de Música da UEM. Nos pronunciamentos dos professores Luciano Costa (ADUEM) 
e Giuliano Pimentel (CDR) e da representante da delegação da UEM, Zenaide Soares, foi destacada a importância que teve tanto as parcerias externas como o 
fortalecimento da parceria ADUEM-AFUEM-CDR/UEM para os resultados alcançados pela UEM no último biênio.


