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Maringá, 19 de abril de 2018

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

Ano 9 nº. 316

  Porto Seguro beneficia sócios com cristalização de parabrisa
  A Porto Seguro está oferecendo cristalização de parabrisa gratuitamente aos 
sócios da Aduem. O serviço está sendo realizado nesta quinta-feira(19), na Sede 
Administrativa da Associação (Rua Itamar Soares, 305), das 9h às 13h, e a próxima 
data será 27 de abril.  A cristalização gera uma camada protetora, transparente e lisa 
nos vidros, o que garante a visibilidade em dias de chuva. Lembrando que este é um 
dos benefícios oferecidos pela Porto Seguro, porém, existem vários serviços que a 
empresa está disponibilizando aos sócios.
  O associado da Aduem tem 15 % de desconto na Porto Seguro e Itaú Seguro, e 10% 
na Azul Seguro. Inclusive os descontos se estendem aos pais, cônjuge e filhos de 
sócios. 
  Faça contato com o corretor de seguros Elton Luis (44- 3020-1515) e saiba mais 
sobre essas condições.

Foto: Elton Luis com a equipe da Porto Seguro atendendo os sócios 
da Aduem.

Fique mais bonita para o Dia das Mães com Spa Day
 
  No dia 09 de maio, quarta-feira, a Aduem presenteará as mães sócias 
com um dia de beleza gratuitamente. 
 Será o Spa Day com vários serviços de beleza, com profissionais 
de confiança convidados pela Aduem. Será oferecido para as mães: 
manicure e pedicure, drenagem linfática, massagem relaxante, 
designer de sobrancelhas, lavagem e escova para os cabelos. Tudo 
isso acompanhado de sucos e lanches para ser um dia perfeito!
  Interessadas devem agendar horário pelo 3224-1807. 
Faça sua reserva.

  Aduem presenteia MÃES 

No feriado NÃO haverá Campeonato Intercentro
  Neste sábado(21), devido ao  Feriado de Tiradentes, não haverá jogos do Campeonato Intercentro “Jair Henrique Alves”, na Aduem. 
As próximas rodadas ocorrerão nos dias 28/04; 05 e 12/05. Todos estão convidados a prestigiarem esse momento que envolve disputa, 
diversão e lazer. 

Feriado de Tiradentes na Aduem
  A Aduem informa aos sócios que somente a piscina estará aberta no feriado deste sábado, Dia de 
Tiradentes.  Os demais serviços não estarão disponíveis. Pede-se a compreensão de todos.


