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Ano 7 nº. 247

Maringá, 20 de maio de 2015

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 30 
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.

Homenagem às mães associadas reúne cerca de cem pessoas
  Na sexta-feira (15) a Aduem homenageou as mães associadas com Jantar Dançante e 
cerca de 100 pessoas prestigiaram o evento. Os convidados foram recepcionados com 
mesa de frios, seguida de pratos quentes, e apresentação dos músicos “Adriana-Duarte 
& Banda”. A novidade da festa foi a presença de dançarinos (as) da “Confraria Da Dança” 
que se integraram aos demais convidados e animaram a festa.  A iniciativa de levar os 
dançarinos foi do Diretor Social, Wilson Padilhada. “Desta vez, ninguém ficou sem dançar 
por falta de parceiro(a)”, disse Padilha.
  “Nós da diretoria da Aduem estamos felizes com o bom resultado dos nossos eventos. Os 
sócios têm comparecido às promoções, observo a casa sempre cheia, as pessoas contentes 
e integradas. Isso é muito bom”, disse o Presidente da Aduem, Carlos Sica.
  Durante a comemoração, as mães sócias participaram de um sorteio de brindes 
proporcionado pelas empresas parceiras da Aduem: ELton Seguros, Confraria Da Dança, 
Couro.com, Restaurante Nossa Cozinha, Studio Pilates, Nutrieação, moda Amália 
Gasparini, Centrovac, Ótica Comercial e Dias Bike.
  Os próximos eventos desse semestre serão o Happy de Caldo e a Festa Junina.  

Piscina estará fechada para baixa temporada

  A piscina da Aduem estará fechada a partir desta semana devido ao período de 
baixa temporada, e a expectativa de abertura é para o início de outubro. 
  A Aduem agredece a todos pela compreensão. 

A Arte da Greve 
  O Diário do último sábado, 16/5/2015, publicou o artigo A ARTE DA GREVE do Vice-Presidente da ADUEM. Leia 
na íntegra em http://digital.odiario.com/…/notic…/1401114/a-arte-da-greve/. 
  Acesse: http://www.aduem.com.br/ A Arte da Greve. 
  Boa leitura!

Opinião: 

Campanha de vacinação será  até 30/05


