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Ano 7 nº. 260

Maringá, 11  de setembro de 2015

  A primeira fase de revitalização da Sede Administrativa da Aduem foi concluída, praticamente, esta semana com a instalação da nova mobília. A motivação tanto da escolha como da disposição 
dos móveis foi para promover a integração da equipe e de oferecer melhor atendimento aos associados. Então a estrutura física da Sede Administrativa conta agora com um moderno e 
aconchegante ambiente, com móveis planejados, sofás, cortinas e cadeiras. Nesse período, a sala da presidência também recebeu melhorias e, em breve, serão melhoradas as demais dependências 
administrativas, tais como: setor de jornalismo, jurídico e garagem. 
 A Aduem agradece a todos pela compreensão acerca dos transtornos com a reforma e informa, ainda, que em paralelo a esse processo foi adequando os gastos, inclusive, diminuindo o consumo 
de energia elétrica com a instalação de lâmpadas LED. 

Revitalização da secretaria é concluída com novo mobiliário

     Ontem, na Aduem, ocorreu mais um encontro de discussão e de encaminhamentos para a realização da Campanha 
Anticorrupção que, em breve, será lançada em Maringá. O grupo, representado por instituições e pessoas da comunidade, 
tem se reunido quinzenalmente na Aduem e, neste momento, o projeto ganha força com a definição de um personagem  que 
ilustrará a campanha e da logomarca que será divulgada nos próximos dias. A campanha anticorrupção tem viés educativo, 
pois busca incentivar o senso de justiça,  a conscientização dos atos individuais e do exercício da cidadania. Participaram 
da reunião representantes da Aduem, do Sincomar, da Publique e do Sinteemar. Demais integrantes do grupo justificaram 
a ausência. 

Campanha Educativa Anticorrupção 

Nesta segunda-feira, dia 14/09,
haverá Workshop de RECEITAS na Aduem

   O Workshop de Receitas sem Lactose e sem Glúten será realizado, nesta segunda-feira, 14/09/15, no 
Centro de Convivência da Sede Social da Aduem (segundo piso da nova academia), e o investimento 
será de 40 reais. O curso ocorrerá das 17 às 21h, e será ministrado pelas nutricionistas Fernanda Goes 
e Magali Conti. Ligue para 3224-1807 e faça sua reserva. Os convites são limitados.


