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Maringá, 12 de maio de 2015

  A  Aduem comprou uma máquina de roçar 
grama à gasolina para a manutenção da 
jardinagem e campo de futebol da Sede 
Social.
    O equipamento antigo estava apresentando 
problemas, por isso a diretoria decidiu 
investir em uma nova máquina e com maior 
capacidade.  Quanto à velha máquina, ela 
será consertada.
  Na foto, os funcionários, Paulo Marchi 
e Luiz Miguel Ferraciolle, que zelam pela 
limpeza e manutenção da sede campestre. 

Aduem adquire roçadeira de grama

Vacina-O prazo de vacinação contra a Gripe A H1N1 e outros 
dois tipos do vírus Influenza - A (H3N2) e B foi prorrogado para 
o dia 18 de maio, no Centrovac. Os ASSOCIADOS E DEPENDENTES 
que ainda irão vacinar devem retirar a GUIA DE AUTORIZAÇÃO na 
secretaria da Aduem. A vacina contra Influenza ajuda a reduzir a 
chance de contrair gripe a partir da segunda semana da data de 
aplicação.

Aduem homenageia Mães Associadas nesta sexta, 15
   A Aduem homenageará as mães associadas nesta sexta-feira (15), na Sede Social. Haverá Buffet, seguido de baile com a 
apresentação dos músicos “Adriana-Duarte & Banda”. Os convidados serão recepcionados, das 20h às 21h, com mesa de frios 
(torradas, patê, azeitonas, salame, lombo, presunto, três tipos de queijo, picles, tomate seco, quibe cru, lasanha, espaguete 
e frango desossado/recheado). Durante a comemoração serão sorteados brindes, entre as mamães sócias, oferecidos pelas 
empresas parceiras da Aduem. O convite custa R$ 30,00 (criança de 7 a 12 paga meia) e deverá ser retirado na secretaria da 
Aduem até as 12h, de quinta-feira.
      Participe, porque será divertido e você vai gostar!

Colaboradoras aderem às bikes
  A utilização de bicicletas como meio de transporte vem ganhando novos adeptos, neste caso, adeptas. 
A secretária executiva da Aduem, Letícia Kira, e a auxiliar administrativa, Neusa Silva, fizeram aquisição 
de bikes e estão felizes da vida! Segundo elas, a necessidade de um transporte melhor, mais rápido, e o 
lazer foram os principais motivos da compra, mas que as condições de pagamento facilitadas pela empresa 
parceira da Aduem também influenciaram.
 “Eu sempre gostei de andar de bicicleta e isso me remete à infância. Há algum tempo estava pensando nessa 
aquisição, mas ainda não havia encontrado o modelo que eu gostaria de ter, e somente agora encontrei a 
minha linda bike retrô”, disse Letícia.
 “Já comprei uma bicicleta para minha filha e, agora, resolvi me presentear”, disse Neusa.

  Nesta tarde, a Aduem recebeu a visita da gerência da 
Agência UEM da Caixa Econômica Federal. O Gerente 
Geral, Rubens Lopes, e a Sub-gerente, Ivete de Carlos, 
foram recebidos pelo Presidente Carlos Sica, pelo Vice-
presidente Luciano Gonsalves Costa e pela Gerente da 
Aduem, Andrea Vizzi. Na ocasião foram abordados 
assuntos pertinentes ao atendimento, política de serviços ao 
cliente e apoio aos eventos promovidos pela Associação.

Aduem recebe visita de gerentes da Caixa UEM


