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Sede Social passa a ter monitoramento por câmeras
  Áreas da Sede Social, incluindo salão de festa, nova academia e exterior da piscina agora estão 
sendo monitoradas por câmeras de vídeo. Foram instaladas oito câmeras em pontos estratégicos 
para monitorar o ambiente da sede campestre. 

   A Associação de Proteção à Maternidade e a Infância, de Sarandi, publicou nesta semana sua primeira edição de jornal com 2000 tiragens. O jornal tem 4 páginas e divulga as realizações sociais 
e de caráter formativo da APMI. A ADUEM contribuiu com a diagramação do material e com as despesas de gráfica e nesta tarde, os diretores da APMI estiveram na Secretaria da ADUEM 
para receberem os jornais, os livros arrecadados na Campanha Livro Solidário e um microcomputador para a biblioteca digital que está sendo criada pela entidade. Dois principais projetos 
desenvolvidos pela APMI já foram apresentados na Turquia e na França.
   A intenção é apoiar esse projeto de cidadania que visa ao atendimento de crianças e jovens daquela cidade.
  

ADUEM apoia APMI com 1º jornal, livros e microcomputador

Participe do ciclo de palestras 
Medicina Preventiva

Segurança

     Seguro Saúde SulAmérica
  A ADUEM em parceria com a Extramed Administradora de Benefícios 
desenvolveu um plano de saúde adequado às necessidades de seu perfil 
profissional, com a garantia da SulAmérica, uma das maiores e mais 
tradicionais Seguradoras do Brasil. Veja em anexo os detalhes. 

  A parceria ADUEM/UNIMED Maringá oferecerá em 
2014 atividades de promoção à saúde, tais como: 
palestras, treinamentos em primeiros socorros, 
orientação e reeducação nutricional, gerenciamento 
de stress, controle de exames, entre outros. As 
atividades terão início após a análise do perfil 
de utilização dos serviços médico-hospitalares 
do Convênio Unimed, com base em questionário 
aplicado a partir de abril de 2014.

Publicidade

  Nesta segunda-feira, 10,  foi homologada a inscrição da chapa NOVAS PERSPECTIVAS 
para a Eleição da ADUEM, biênio 2014-2015, composta por: 
Presidente: Carlos Benedito Sica de Toledo; Vice-Presidente: João Alencar Pamphile; 
Tesoureiro: Manoel Messias Alves da Silva; Vice-Tesoureiro: José Adauto da Cruz; Secretário 
Geral: Giuliano Gomes de Assis Pimentel; Diretor Social: José Uilson Padilha e Diretor de 
Esportes: Nelson Guilherme Castelli Astrah.
    A Eleição será dia 31 de março, das 
9h às 21h, e em seguida a apuração 
das urnas. A lista dos associados aptos 
a votar e o Estatuto da Aduem estão à 
disposição na Secretaria da ADUEM para consulta.

Chapa NOVAS PERSPECTIVAS é homologada

 Cerca de 400 livros foram arrecadados 
até o momento. A campanha termina 
no  final deste mês. As doações são 
recebidas na Secretaria da ADUEM.

Convênio odontológico
  Conheça os benefícios do Plano Odontológico Uniodonto. 
Contato com  Andrea Barandas pelo fone: ( 44 ) 3227-1150 
9911-2259  www.uniodontomaringa.com.br   


