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

+ SAÚDE

 Termina amanhã a Campanha da Vacina Antigripal no CENTROVAC
  A Campanha de Vacinação contra gripe (H1 N1, H3 N2 e gripe comum) com desconto para associados da ADUEM vai até 
amanhã (dia 17), no CENTROVAC. Para receber a vacina o associado precisa retirar uma autorização na secretaria da ADUEM. 
Lembrando que, com o desconto oferecido pela parceria ADUEM/CENTROVAC, a dose sai por R$ 50,00. Pessoas alérgicas a 
ovo, a antibióticos neomicina ou polimixina e com febre maior que 38,5ºC não devem receber esta vacina. O CENTROVAC está 
localizado na Av. Gov. Parigot de Souza, 31-Sl. 3; telefone: 3025- 6393.

 A solenidade de posse da Gestão Novas 
Perspectivas da ADUEM, biênio 2014-2015, 
ocorreu na sexta-feira (11) com a participação 
de 100 pessoas e em clima de muita integração. 
Estiveram presentes o Reitor Júlio Santiago Prates 
Filho, o deputado estadual Wilson Quinteiro, o 

vereador Luciano Brito, o presidente da SESDUEM, Washington L. Félix Santos, o Vice-presidente 
do Sinteemar, César Pereira, demais associados e comunidade. 
  Durante pronunciamento de posse, o presidente Carlos Sica ressaltou metas a serem 
alcançadas na gestão e também falou da expectativa de desenvolver uma administração 

participativa, voltada para as necessidades da Associação. 
Dará continuidade às obras iniciadas nas gestões anteriores, 
revitalizará as instalações existentes e também criará outras. 
Promoverá novos eventos sociais, além de apoiar os que já 
constam da agenda. 

Agenda cultural

Nova parceria

 Recesso de feriados
 Nos feriados de sexta-feira (18) e de 
segunda-feira (21) não haverá expediente na 
secretaria da ADUEM. E na Sede Campestre 
o atendimento no sábado e no domingo de 
Páscoa será das 14h às 19h.

A ADUEM deseja a todos 
associados uma Feliz Páscoa e 

ótimo feriado!!!

Público prestigia posse da Diretoria e do Conselho Consultivo da ADUEM

Na foto, da esquerda para a direita: 
Tesoureiro: Manoel Messias Alves da Silva, 
Presidente Carlos Benedito Sica de Toledo, 
Vice-presidente: Luciano Gonsalves Costa, 
Conselheiros: Evilasio de Almeida Vianna 
Filho e Maria da Conceição Silva, Vice-
secretário geral: Giuliano Gomes de Assis 
Pimentel, Diretor de esportes: Marcelo da Silva 
Villas Boas, Diretor social: José Uilson Padilha 
e os Conselheiros: Antonio Agenor Denardi e 
Ulysses Cecato.

  O presidente Luciano Gonsalves Costa (gestão 12/2011 a 01/2014) fez um agradecimento durante 
o evento.  “Em todos os instantes, nos entusiasmos e nas chateações, com a equipe de colaboradores 
a quem somos muito gratos, levantamos nosso ânimo e restituímos as forças porque sustentávamos 
nossa determinação de retribuir a confiança depositada em nosso plano diretivo. Dirijo-me aos 1.148 
associados da ADUEM para externar a sensação nossa de dever cumprido. Muito obrigado”. 

 “Sem dúvida, este é um desafio que surge em minha vida e que abraço com o mesmo amor e 
dedicação vividos em todas minhas tarefas voluntárias já realizadas”, concluiu o presidente.

Edição janeiro/março do Jornal da ADUEM começa a circular nesta terça-feira.
  Veja alguns destaques: 
-Presidente Luciano Costa faz balanço das realizações.
-Gestão Novas Perspectivas terá como foco a modernização da ADUEM, ações culturais, sociais e esportivas.
-Associados e autoridades prestigiam posse da nova Diretoria e Conselho Consultivo.


