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Venha para a ADUEM

VACINA H1N1 - RESERVAS ATÉ HOJE
    Em parceria com a Casa de Vacina, a Aduem realizará Campanha de Vacinação 
Contra a Gripe H1N1 para sócios e dependentes que reservarem suas 
respectivas doses até as 17h desta sexta-feira (24/02). Ou seja, a dose 
de vacina será garantida apenas mediante essa reserva. Quanto à data de 
aplicação, segundo a representante da Casa de Vacina, a programação é 
para abril, mas não sabe quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) liberará a aplicação. 
  Para este ano, a Anvisa definiu a composição da vacina Trivalente com a 
seguinte apresentação: Vírus influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1); 
Vírus influenza A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); Vírus influenza B/
Brisbane/60/2008. Preço da dose R$ 55,00. E à Tetravalente acrescenta a  
Vírus influenza B/Phuket/3073/2013. Preço R$ 65,00.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DA SAUNA E DO OFURÔ 

                     (Para sócios e dependentes)

Terça e quinta (MASCULINO) - das 18h30 às 20h30
Quarta e sexta (FEMININO) - das 18 às 20hs
Sábado (FAMILIAR) - das 16 às 20hs
Domingo e segunda- FECHADO

Ioga - nova turma
  A partir de 06 de março, a Aduem disponibilizará 
novo horário para aula de ioga. Será no período da 
manhã, toda segunda e quarta-feira, das 8h às 9h, 
com a professora Jackeline Panachi. Os interessados 
podem deixar os nomes na secretaria ou fazer 
inscrição pelo 3224-1807.

Recesso de Carnaval na Aduem- 2017
  Nos dias 27 e 28/02, devido ao Feriado de Carnaval, a 
secretaria da Aduem estará fechada. Mas retornará às 
atividades na quarta-feira, às 13h.
  A Sede Social estará fechada na segunda-feira para 
limpeza. No feriado de carnaval (3ª feira), o funcionamento da piscina, da sauna, do 
ofurô e da cantina ocorrerá normalmente, e apenas a academia estará fechada.  Na 
quarta-feira será normal.

FÉRIAS DA UEM - O Restaurante Nossa Cozinha informa que 
estará fechado de 25/02 a 05/03, e abrirá ao público somente 
de 06/03 a 10/03.  Também estará fechado de 11/03 a 19/03/17.
 A todos os docentes desejamos ótimas férias!

Parquinho da Aduem recebe pintura artística 

  A parede branca do parquinho, na Sede Social da Aduem, agora 
está totalmente colorida. É que a arte de Romero Britto, desenhada 
e pintada por Valmir Alves Moreira (pintor maringaense), passou a 
ocupar o antigo espaço vazio. 
  Para os curiosos e apreciadores, a arte de Romero Britto trouxe 
mais alegria para o parquinho, além de embelezar esse cantinho 
lúdico das crianças.


