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Maringá, 18 de fevereiro de 2016

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

Ano 8 nº. 276

Diretora recebe corretores da SulAmérica
  Ontem a presidente da Aduem, Elaine Rosely  Lepri, recebeu na associação os representantes do Plano de Saúde 
SulAmérica, Elton Luiz da Silva e Mariana Ruiz Dolence, para tratar novas propostas referentes a esse benefício, bem 
como,  a divulgação do plano do seguro de saúde. Na oportunidade, eles reforçaram a parceria com a Aduem que já 
existe há  muitos anos e, ainda, demonstraram intenção em apresentar mais vantagens ao professor associado. 

“Nessa reunião, com a professora Elaine, apresentamos as vantagens de se 
ter um Seguro Saúde, onde o segurado tem a possibilidade de livre escolha 
de atendimento e reembolso de suas despesas médicas realizadas em 
qualquer lugar do mundo. E estamos com grande expectativa, uma vez que a procura pelo Seguro Saúde, vem crescendo a 
cada dia”, explicou Elton Luiz.
  Nos póximos dias serão divulgadas as novidades dessa parceria.

Aduem anuncia venda da Courier 

Vende-se um carro Focus, 2003/3004, único dono. Interessados tratar pelo telefone: (44)9985-2692 com Ademir.

Vende-se uma moto Suzuki Intruder 250cc/Ano 97. Interessados tratar pelo telefone: (44) 9159-8954 com Carlos Alberto.  

Vende-se uma Courier Ford, 1.6, ano 2004/2005, cor prata, com 29.000 km, por R$14.600,00 
(preço da Tabela Fipe). Interessados em comprar, por gentileza, tratar com a diretoria da Aduem 
no prazo de 30 dias, a contar a partir de 12/02.Foto ilustrativa.

Turma INICIANTE já está fechada
  Apenas uma semana de divulgação e o Curso de Dança de Salão da 
Aduem está com uma turma iniciante, praticamente, fechada. São 
vinte pares completos e quatro alunas à espera de cavalheiros para 
formarem seus pares. De acordo com o projeto da Professora, Nilene 
Alencar, cada turma teria, no máximo, de 6 a 12 pares, e devido a essa 
grande procura, a professora teve que rever o número de turmas. Por 
isso, continua aceitando incrições para completar a nova turma.  
  O curso terá duração de 30 horas e iniciará no dia 02 de março a 13 de julho, quarta-feira, das 19h30 às 21h, 
no salão de festas da Sede Social. Os interessados em participar deverão se inscrever até a próxima semana pelo 
3224-18017.  O curso está aberto para  sócios, docentes não-sócios e comunidade externa.  


