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Inglês rápido para adultos
  
  A ADUEM está trazendo mais um excelente benefício para seus associados: o 
curso de inglês para adultos com duração de 18 meses desenvolvido pela Wise Up. 
Não perca essa oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e profissional em 
horários flexíveis e com turmas reduzidas.  Agende uma visita do consultor da Wise 
Up pelo fone (44) 3029-7711.

Parceria ADUEM-Wise Up

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

Saúde

PROGRAME-SE:
- II Pizzada da ADUEM, dia 16 de 
maio, a partir das 20h , na sede 
social. Convite R$25/pessoa; 
criança paga meia.

 A Assembleia Geral da ADUEM para tratar a prestação de contas do período de dezembro de 2011 a janeiro de 2014 será nesta sexta-feira, 28, no miniauditório. A 
primeira convocação será com presença da maioria simples dos associados, às 14h30, a segunda convocação com a presença de pelo menos 25% dos associados, 
decorridos 30 minutos da primeira convocação e a terceira convocação com a presença de qualquer número de associados, decorridos 30 minutos da segunda 
convocação. Todos os associados estão convidados. Participe!

Parceria ADUEM/CENTROVAC realiza Campanha de Vacinação
   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.   A busca pela vacina na própria associação tem aumentado a cada ano, considerando que a comodidade pelo local de vacinação e o desconto 
no preço da vacina (40 reais a menos do praticado fora da ADUEM) são atrativos importantes.  Lembrando que a cobrança será debitada em conta corrente no mês 
de abril.

Aduem realiza assembleia nesta sexta, 28

Eleição
   Nesta segunda-feira, dia 31 de março, a ADUEM elegerá nova Diretoria e Conselho Consultivo para o biênio de 2014/2015. A chapa Novas Perspectivas concorrerá 
com a seguinte  composição: Presidente: Carlos Benedito Sica de Toledo, Vice-presidente: Luciano Gonsalves Costa, 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:  Marcelo da Silva Villas 
Boas.
  A proposta de trabalho da chapa foi divulgada no último sábado, o foco da gestão será a modernização da ADUEM. O plano de ações segue anexo para os associados.


