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

PROGRAME-SE:

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

Vacina 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.

Diretoria e Conselho Consultivo tomam posse dia 11

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

  Na próxima semana, dia 11 (sexta-feira), ocorrerá a posse oficial da Diretoria e do Conselho Consultivo da ADUEM, recém-eleitos. A solenidade será coordenada pelo 
presidente da Comissão Eleitoral, professor Reginaldo Benedito, no miniauditório às 19h30. A Chapa eleita Novas Perspectivas recebeu 61 votos válidos e 6 brancos. 
A nova gestão administrará a ADUEM  no período de abril de 2014 a dezembro de 2015, e dentre os principais planos de ação está a modernização dos ambientes da 
sede administrativa e da sede social da associação. 
Composição da Diretoria- 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. Para o Conselho Consultivo foram eleitos os seguintes representantes: Telmo Antônio Tonin e Ulysses Cecato 
do CCA, Celso Ivam Conegero e Luiz Antonio de Souza do CCB, Sebastião Gazola e Newller Marcelo Kimura do CCE, Evandro Luis Gomes e 
Pedro Carlos de Aquino Ochoa do CCH, Angelo José Pavan e Larissa Michele Lara do CCS, Antonio Agenor Denardi e Darcy Correia de Oliveira 
do CSA, Clelia Franco e Jeselay Hemeterio Cordeiro dos Reis do CTC, Maria da Conceição Silva e Evilásio de Almeida Vianna Filho dos APS.

  Surge um novo desafio em minha vida e, como sempre, o abraço com o mesmo amor e dedicação que sempre adotei nas minhas tarefas 
voluntárias. Quero agradecer a todos os associados pela participação e aos membros da Diretoria, Conselho Consultivo e funcionários 
colaboradores pela parceria. A ADUEM nos últimos anos tem desempenhado a tarefa de associação, como deve ser, e assim vamos 
manter. Vamos valorizar o esporte e a cultura, investir no social e na modernização dos ambientes da nossa associação, com vistas a 
uma maior participação e permanência dos associados nas nossas dependências. Enfim, cumprir o papel do associativismo, estreitando 
os laços entre os Professores e a Universidade.  

   Ao trabalho!            Carlos Sica

Presidente eleito faz agradecimento
Movimentação no dia da eleição - 31/03/14


