
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020-270 - Fone: (44) 3224-1807                     www.aduem.com.br; e-mail: aduem1978@gmail.com

2011 - 2013
Gestão Novos Desafios

1978 - 2014 
36 anos 

Maringá, 15 de janeiro de 2014
 Boletim Informativo - Ano 5 nº. 194

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

Av. Cerro Azul, 830-B 
(térreo) - Zona 2 
Fone (44)3305-5666

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

Aduem investe em segurança da piscina
  Na última semana a piscina recebeu melhorias com a instalação de grade de ferro de 
2,5m de altura no seu perímetro. A medida integra o projeto de readequações adotado 
pela Associação para proteger as instalações, bem como oferecer privacidade aos 
banhistas. Ainda, na continuidade desses aprimoramentos, serão implantadas outras 
medidas com base na avaliação realizada sobre as condições técnicas de segurança 
existentes na piscina que sugere: instalação de sistema anti-sucção, aquisição de material 
de salvamento, sinalização de profundidade, desligamento da bomba/sistema hidráulico 
durante o expediente da piscina etc.

Piscina durante tempestades
  Em ocasiões chuvosas, a recomendação é não usar a piscina, considerando que em superfícies lisas como piscinas, rios ou 
mar, a cabeça do banhista pode se tornar o ponto mais alto na área, atraindo os raios. Saiba mais em: http://www.dme-pc.com.
br/bv_oc_dicas_raiosetempestades.php

Crianças na piscina
  Menores de 12 anos nunca deverão permanecer na proximidade de água desacompanhadas dos pais ou responsáveis.

Parcerias

Vem aí: 
Parceria ADUEM-Renault com a possibilidade 
de descontos de até 13%. Detalhes na 
próxima semana.

2a Pizzada da ADUEM


