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Maringá, 04 de março de 2016
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Ano 8 nº. 278

Anuncie

Foto ilustrativa.

  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 um Corsa Hatchback 1.8 - 2003/2004, com direção, trava, alarme, desembaçador/limpador traseiro, pneus novos, nota fiscal, segundo dono. Valor: R$16.000,00 ou 
troca -se por um Corsa Classic até 2010, completo. Interessados tratar pelo telefone: (44) 9962-1011.
  Vende-se uma casa de 80m, com laje, garagem para dois carros, churrasqueira, piscina, dois quartos, no Parque das Laranjeiras, Rua Basílio Moreschi (frente ao mercado Cidade 
Canção da Mandacaru), por R$ 250.000,00, ou troca-se por terreno inteiro na Zona Norte de Maringá. Interessados tratar pelo (44) 9962- 1011.
  Vende-se um apartamento no Condomínio Vitória Régia, próximo ao Cesumar, 4º andar, de três quartos, sendo uma suíte, e com garagem coberta para carro, motos e bicicletas. 

Associadas receberão homenagem no Dia Internacional da Mulher

  Neste mês de março, as associadas da Aduem serão homenageadas não somente no dia 8 de Março, mas nos demais dias 
do mês com uma programação extra! Todas as terças-feiras será servido um café da manhã especial para as docentes na 
Sede Administrativa. Assim, antes de irem para o trabalho, a Aduem terá o prazer de recepcioná-las no início de mais um dia.

 Já no Dia Internacional da Mulher, as sócias e dependentes serão homenageadas, à tarde, com coquetel 
e Roda de Choro no Auditório Nadir Cancian, das 17h às 19h30. Durante a comemoração haverá exposições de artes e demonstrações de 
produtos, e as participantes receberão brindes oferecidos pela Aduem e pelas empresas Elton Seguros, Dias Bike e Help Car.  
  Importante lembrar que o Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade para se discutir os desafios atuais acerca do mundo feminino, 
tais como: violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres.  A diferença salarial entre homens e mulheres também é outra 
violência. Segundo dados da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil empata com o Chile, no primeiro 
lugar do ranking de maior discrepância de renda entre gêneros no mercado de trabalho”. 

Treinamento Funcional e Curso de Dança animam associados
  As atividades físicas, incluindo, o Treinamento Funcional e o Curso de Dança aumentaram o fluxo de participantes na associação. As novas atividades iniciaram-se esta semana 
e estão com turmas bem animadas. Confira abaixo:


