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Agenda Cultural

 Desde a semana passada a  Aduem  retomou a Campanha de Filiação.  Por 
isso, você associado, sinta-se convidado a participar deste momento e se unir 
nessa busca por  + 1 docente.  
  Hoje são vários os serviços que a Aduem oferece aos sócios.  Na Sede 
Administrativa tem o Restaurante Nossa Cozinha com desconto especial,  
e também aulas de pilates e de yoga são proporcionadas com preços mais 
acessíveis. Além de outros benefícios, iguais a planos de saúde e de lazer. 
  O FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE ASSOCIADOS se encontra na  secretaria 
da Associação e no site http://www.aduem.com.br/images/docs_pdfs/
ficha-de-filiacao.pdf.

    

Secretaria pede a associados que acessem Portal 
  Desde novembro de 2014, a Aduem disponibilizou para os associados o Portal ttp://www.aduem.com.br/_portal/ 
com o objetivo de modernizar a comunicação da associação. O novo sistema visa auxiliar o controle financeiro de 
cobrança da Aduem e, ainda, tornar mais acessíveis dados que dizem respeito aos sócios.
  Por isso, a secretaria está pedindo que os associados acessem o PORTAL DA ADUEM, inclusive, para a verificação do 
extrato mensal dos débitos.
   No Portal, tudo é registrado e atualizado, mas com muito sigilo. Somente a pessoa e a Aduem têm acesso a 
informações específicas, nada é revelado aos demais cadastrados.
  Àqueles que farão o primeiro acesso, caso tenham dúvidas na de utilização dessa ferramenta eletrônica, que  façam contato com a secretaria pelo telefone 
3224-1807.
  Para o internauta acessar, pela primeira vez, o site www.aduem.com.br/portal, deverá clicar no botão: “Solicitar Senha”. Ao fazer isso, o sistema pedirá 
ao usuário um e-mail para enviar a senha.

   Vem aí o primeiro evento de 2015 da Aduem: Happy Hour em comemoração pelo Dia Internacional da 
Mulher. Será dia 06 de março, às 18h, no Centro de Convivência da Sede Campestre. 
  A Diretoria Social está organizando a programação cultural e, em breve, divulgará os detalhes desse 
evento. Mulheres e homens estão convidados, mas será necessário confirmar presença. Aguardem!


