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Ano 3 nº. 010Maringá, 25 de setembro de 2015

Aduem inaugura revitalização da secretaria administrativa

Venha para a ADUEM
Campanha de Filiação 2015

   Ontem, pela manhã, a Aduem inaugurou a conclusão da primeira fase do Projeto de Revitalização da Sede 
Administrativa. O projeto inclui um mobiliário planejado para o escritório, com armários, mesas, cadeiras e 
cortinas. A sala de estar ganhou um jogo de sofá e mesa de café.
  Segundo a gerente da Associação, Andrea Vizi, os móveis adquiridos deixaram o escritório amplo e aconchegante. 
“São móveis planejados e foram organizados de uma forma a favorecer a interação da equipe durante a execução 
do trabalho. Já a sala de estar foi adequada para recepcionar as pessoas, inclusive, é muito utilizada por alguns 
sócios que frequentam a secretaria para leitura de periódicos”, comentou.
  De acordo com presidente Carlos Sica, essas melhorias integram o Projeto de Revitalização da Aduem, proposto 
pela atual gestão. “As primeiras reformas foram realizadas ainda no início do primeiro ano da nossa administração 
com a retirada de entulhos, melhorias de jardinagem, com a recuperação do playground e a reestruturação do 
refeitório dos funcionários. Uma série de melhorias foi executada em prol dos sócios e que valorizaram a Sede Social e Administrativa da Aduem”. 
  As professoras Leonor Paini e Josiane Pinheiro estiveram na inauguração da nova secretaria e comentaram a respeito: “A instalação agora está perfeita com essa moderna revitalização. Temos 
somente a parabenizar a Aduem por esse trabalho”.
  Durante o período de reformas da secretaria, a sala da presidência também recebeu melhorias e, em breve, serão melhoradas as demais dependências administrativas, tais como: setor de 
jornalismo, jurídico e garagem.


