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Revitalização da Sede Social

  A sede social da ADUEM receberá melhorias até o final de março, 
em especial, pintura e reparos no salão de festas, no quiosque e na 
academia. De acordo com o presidente da ADUEM, Luciano Costa, 
a realização dessas obras foi contemplada no plano de trabalho da 
gestão para a recuperação e preservação do patrimônio da associação.

Boutique ADUEM já disponibiliza 
camisas polo da UEM

ADUEM adquire novo uniforme
  A partir de hoje os colaboradores 
da ADUEM exibirão novo uniforme 
nas cores rosa e verde. A equipe 
da Sede Social adotou apenas 
a cor verde. Na foto ao lado, as 
meninas da secretaria exibem o 
look de camisetes rosa.   Da esquerda para a direita, Elisabeth Natale, Neusa Silva, 

Letícia kira, Creuza Pereira, Natália Suzuki e Andrea Vizi.

  As peças do primeiro lote de 300 camisetas 
polo estão à venda na Secretaria da Associação, 
ao preço de R$25,00, nos seguintes tamanhos: 
masculino/básica: M, G e GG, e feminino/baby 
look: M.

Parceria com Itaú traz benefícios para 
os profissionais da UEM

  Na última semana, os presidentes da ADUEM (Luciano Costa) e da AFUEM (Agnaldo 
Ferreira) receberam a gerente comercial da Itaú Seguros Auto e Residência, juntamente 
com o Elton Luiz, da Elton Corretora de Seguros. Na ocasião ambos apresentaram às 
Associações as bases da proposta de benefícios que a Itaú Seguros de Auto e Residência 
está disponibilizando aos profissionais da UEM, com descontos e serviços exclusivos. 
Conheça os detalhes no anexo e faça contato com a Elton Corretora de Seguros, pelo 
email seguros@eltonluiz.com ou telefone: 3031-2121.


