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 Prazo da Campanha Vacina Antigripal é prorrogado
  O CENTROVAC, em parceria com a ADUEM, prorrogou o término da Campanha de 
Vacinação contra gripe (H1 N1, H3 N2 e gripe comum) para o dia 30 deste mês. Para 
receber a vacina, o associado deve retirar uma autorização na secretaria da ADUEM. 
A dose está custando R$ 50,00 para associados e dependentes. Pessoas alérgicas a 
ovo, a antibióticos neomicina ou polimixina e com febre maior que 38,5ºC não podem 
receber esta vacina. O CENTROVAC está localizado na Av. Gov. Parigot de Souza, 31-Sl. 
3; telefone: 3025- 6393.

  Associado, com a WISE UP você pode fazer Inglês rápido com duração de 
18 meses. 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.

Faça Ingês em 18 meses na WISE UP!

Nova parceria

Veja o vídeo da posse do presidente Carlos Sica produzido pela TV UEM: https://www.youtube.com/watch?v=8mZx8v2JhmY 
Ainda, link do  Jornal da ADUEM, edição jan/março que começou a circular nesta terça-feira:

 http://www.aduem.com.br/images/stories/jornal/2014/jornal-aduem-34-janeiro-marco-2014.pdf

Dia 16 de maio
IMPERDÍVEL

16/05 às 20h
Na Sede Social
Convite: R$ 25,00 

(criança paga meio)

II Pizzada da ADUEM

Revitalizações valorizam área campestre e administrativa da ADUEM

  Neste ano a ADUEM prestará homenagem ao professor Fredi Teles da Silva, falecido em 2012, 
com a realização do torneio Troféu Fredi Teles no primeiro semestre, de 10 a 31 de maio.  As 
partidas acontecerão aos sábados na ADUEM e na AFUEM, sempre às 9h e às 10 horas. Nos 
próximos dias serão divulgados os detalhes sobre as inscrições e o  regulamento do torneio. 

COPA ADUEM DE FUTEBOL SUÍÇO 
Torneio Troféu Fredi Teles 

  As melhorias nas Sedes Social e Administrativa da ADUEM seguem em processo 
de finalização. Na área campestre está sendo realizada a pintura da academia e a 
construção do banheiro, ao lado do quiosque.  E na Sede Administrativa, uma nova 
sala para aluguel será instalada até o final deste mês. De acordo com o presidente  
da ADUEM Professor Carlos Sica, o objetivo da nova gestão é dar continuidade ao 
projeto de valorização da ADUEM, iniciado nas gestões anteriores, e também elaborar 
outras revitalizações que sejam necessárias dentro da Associação. 

e 10 a 31 de maio
FREDI TELES DA SILVA   A nova sala que está sendo ampliada 

na Sede Administrativa será alugada 
para a Financeira Alfa.

  Na foto, construção do novo banheiro ao 
lado do quiosque, na Sede Campestre.


