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Ano 8 nº. 292

Foto ilustrativa.

Venha para a ADUEM

CONVOCAÇÃO
    A professora Elaine Rosely Lepri, Presidente da ADUEM, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca para uma Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 09/02/17, às 9h, no auditório da 
ADUEM, em primeira convocação com presença da maioria simples dos 
associados, em segunda convocação com a presença de pelo menos 
25% dos associados, decorridos 30 minutos da primeira convocação, 
em terceira convocação com a presença de qualquer número de 
associados, decorridos 30 minutos da segunda convocação, (Art. 19. 
do Estatuto da Aduem), para tratar dos seguintes pontos da pauta:.

I –  Prestação de contas da ADUEM ano 2016;
II – Informes gerais.

Maringá, 03 de fevereiro de 2017.

Prof. Dra. Elaine Rosely Lepri
Presidente da ADUEM

  Por meio da parceria com a Maringá Travel, os associados da Aduem agora podem viajar mais e pagar 
menos por passeios incríveis. E estamos no início do ano, esse é o momento de planejar a viagem 
individual ou em grupo, a lazer ou trabalho. Não adie a oportunidade de viajar por conta de preços 
exorbitantes. Compre agora com a Maringá Travel e economize mais! 
  Para usufruir deste serviço é necessário apresentar a carteirinha de Sócio da Aduem. Contato: 
3227-2020 ou 99974-8189.

OPÇÃO DE VIAGEM PARA AS FÉRIAS DE MARÇO 
TERRA PARQUE ECO RESORT: período de 03 a 05/03/17 (sexta a 
domingo– 03 DIAS/02 DIÁRIAS). Entrada às 15hs e liberação do 
apartamento às 17hs. Saída do apartamento às 14hs, podendo 
permanecer no hotel até as 17hs.
 APTO VIP LUXO – VILA ESTAÇÕES, ELEMENTOS E ROSA DOS VENTOS
Obs.: Apto acomoda até 05 pessoas no apto e fica localizado a 200m de 
distância das estruturas (parque aquático, restaurante e recepção).
Duplo/Casal – Por apenas em até 10x de R$ 140,00.

 _______________________________________________________
    FERIADO DE MARINGÁ                      FERIADO DIA DAS CRIANÇAS                

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DA SAUNA E DO OFURÔ 

                     (Para sócios e dependentes)

Terça e quinta (MASCULINO) - das 18 às 20hs
Quarta e sexta (FEMININO) - das 18 às 20hs
Sábado (FAMILIAR) - das 16 às 20hs
Domingo e segunda- FECHADO

Viaje MAIS pagando menos com a Maringá Travel


