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Ano 9 nº. 323

Mês dos pais tem programação especial na Aduem
Promoções exclusivas aos pais
durante mês de agosto
Check-in Automotivo - Em agosto, a Z13 Pneus 
realizará revisão de freios, suspensão, alguns itens 
da injeção eletrônica e até um alinhamento grátis 
para os pais docentes, mediante a apresentação 
da carteirinha. Os interessados deverão agendar 
o check-in pelo telefone 3041-1313 ou Watsapp: 
44 99710-1313. 
Endereço: Z13 Pneus & Centro Automotivo - Av. 
Dr. Alexandre Rasgulaeff, 5232 - Maringá-Pr.

Tenda Lava Car – Está com preço especial na 
lavagem completa do carro por R$ 45,00, mais a 
cera em pasta por R$ 30,00 neste mês.
Endereço: Av. São Judas Tadeu, 1288 - Jardim 
Copacabana, Maringá. Telefone: (44) 99957-5062.

Studio Estétic Hair – Corte masculino e barba por 
R$ 20,00 cada. Faça ainda reflexologia podal por 
R$ 40,00 e ganhe um spa dos pés. Podologia mais 
hidratação nos pés custa R$ 60,00. Lembrando 
que esses valores serão praticados somente 
no mês de agosto para os pais docentes e com 
apresentação da carteirinha da Aduem.
Ligue agora e agende seu horário (44) 3265-4928.

Atendimento das 9h às 18h.
Endereço: Av. Mandacaru, 2065 - Vila Santa 
Izabel, Maringá.

Eleições UEM/2018 
 DIA 08/08 - Aduem discutirá reivindicações para UEM 

  Tendo em vista o processo eleitoral para a reitoria da UEM, com a constituição de três chapas concorrentes neste pleito 2018, se faz necessário discutir e 
pontuar as reivindicações e as expectativas da categoria docente. Por isso, a Aduem realizará reunião nesta quarta-feira, dia 08/08/18, a fim de formular um 
documento contendo uma lista das reais necessidades dos docentes para a UEM nos próximos quatro anos de gestão. Portanto é importantíssima a participação 
dos associados nesse processo.
Local: Auditório Nadir Cancian,  às 16h.

  A Aduem realizou no domingo (5) uma homenagem antecipada aos pais docentes.  A 
comemoração incluiu um almoço festivo, música ao vivo, recreações para as crianças 
e um animado sorteio de prêmios. O evento ocorreu em clima de descontração e muita 
alegria. “Foi um momento  agradável, com muita integração e o cardápio do almoço 
estava maravilhoso”, comentou uma associada. 
  Entre os presentes, a Aduem homenageou o Prof. José Adalberto Mourão Dantas 
representando os primeiros sócios e pelo serviço 
prestado generosamente à associação quando foi 
presidente na gestão 2005-2007.  
 O evento contou com a apresentação musical de 
Rubens Neves (o "Boi") e seu filho. O almoço foi 
preparado pelo churrasqueiro Sr. Ivanir Vieira. 
  Apoio: Sicredi, Ótica Comercial e Elton Seguros.


