
Apoie as 10 medidas
A Aduem abraçou esta causa. Assine também a lista de apoio a 

este projeto “10 Medidas Contra a Corrupção” do MPF.
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Vem aí:  Aduem Mais Saúde
  Pensando na qualidade de vida dos sócios, a Aduem implantará a partir deste mês o 
programa de prevenção ”Aduem Mais Saúde” para associados e dependentes. O programa 
será oferecido em parceria com os convênios: Nutriação, voltado para a Educação Alimentar, 
por meio de orientações nutricionais e acompanhamento em grupo, que contribui para a 
mudança dos hábitos alimentares; Medicina Preventiva com os programas: Canção de Ninar, 
Saúde Empresarial, Sempre Bem, Tem Vida e Reeducação Alimentar; e Supera Ginástica para 
o Cérebro, que é um método de estimulação cognitiva a partir de treinamentos cerebrais 
com ferramentas pedagógicas. O Aduem Mais Saúde também desenvolverá atividades 
físicas com modalidades recomendadas para academia e em piscina. 
  Informações pelo telefone: (44) 3224-1807.

 

Estacionamento da Sede Administrativa recebe melhorias
  Na semana anterior, o estacionamento da Sede Administrativa recebeu a pintura do muro 
e, agora, está sendo executada a revitalização na área permeável. Na foto, o funcionário 
Paulo Marchi aparece assentando as pedras.

Reforma na secretaria inclui nova mobília
 O projeto de revitalização da Sede Administrativa da Aduem prevê, além das melhorias que 
já foram concluídas, a aquisição de uma nova mobília. Nesta semana chegaram as cadeiras 
da sala da presidência e da secretaria. São cadeiras giratórias, padronizadas, que seguem as 
especificações ergonômetras indicadas para o ambiente de trabalho. Aos poucos, o ambiente do 
escritório estará mais agradável, considerando que o mobiliário foi planejado para ser funcional, 
integrado, com estilo e bom gosto. 

Apoio:

CONVITES NA SECRETARIA DA ADUEM

VOCÊ TERÁ MOTIVOS PARA


