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Campanha de Vacinação

     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. 

Publicidade

  O Professor Luciano Gonsalves Costa, Presidente da ADUEM, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca para uma Assembleia Geral a ser realizada no dia 28/03/2014, 
às 14h30, no auditório da ADUEM, em primeira convocação com presença da maioria simples dos associados, em segunda convocação com a presença de pelo menos 
25% dos associados, decorridos 30 minutos da primeira convocação, em terceira convocação com a presença de qualquer número de associados, decorridos 30 minutos 
da segunda convocação, (Art. 19 do Estatuto da Aduem), para tratar dos seguintes pontos da pauta:
I –  Prestação de contas da ADUEM, período de dezembro de 2011 a janeiro de 2014. 

Maringá, 13 de março de 2014.

Prof. Luciano Gonsalves Costa
Presidente da ADUEM

CONVOCAÇÃO

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

*Conheça os descontos da parceria ADUEM-Fórmula Renault que oferece descontos de até 13% no anexo.

   Em parceria com o CENTROVAC a ADUEM promoverá Campanha de Vacinação Antigripal 
nos dias 8 e 9 de abril, das 9h às 17h, no miniauditório. A vacina será para associados e 
dependentes ao preço de 50 reais a dose. Fora da parceria, o preço praticado é 90,00 reais. 

Saúde

PROGRAME-SE:
- II Pizzada da ADUEM, dia 25/4, a partir das 20h, na sede social, a R$25/
pessoa; criança paga meia.

Nota Eleitoral:  A Comissão Eleitoral acolheu pedido de substituição 
do Vice-Presidente e do Diretor de Esportes da chapa Novas Perspectivas, com  
base nas justificativas de ordem de saúde, de volume de tarefas e afastamento 
para estágio no exterior. Nesse sentido, a Vice-Presidência será desempenhada 
por Luciano Gonsalves Costa e a Diretoria de Esportes por Marcelo da Silva Villas 
Boas.

Arquivo recebe novas prateleiras 

  A sala de aquivos da Sede Administrativa 
passou por reformas nas últimas semanas 
e ganhou novas adaptações. O arquivo 
acumulado no escritório foi organizado 
em prateleiras horizontais. A aquisição foi  
necessária para a associação.


