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   O projeto de construção 
da piscina na Sede Social 
da ADUEM, conforme  
apresentado na última 
edição do nosso Jornal, 
está pronto para receber 
a opinião dos associados. 
Alguns professores já 
apresentaram sugestões. 
Mas neste momento, pre-

cisamos intensificar essa 
participação. 
   Por isso, a diretoria 
da ADUEM convida 
todos os docentes a se 
manifestarem com re-
lação à construção da 
piscina.
  Em breve haverá uma 
assembleia extraordinária 

para discutir especifica-
mente o assunto. Então, 
em conjunto, tomaremos a 
melhor decisão.
 Portanto, participe! Im-
portante lembrar que 
será a primeira assem-
bleia na vigência do 
novo Estatuto  e com 
quorum diferenciado.
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Você é a favor de uma 
piscina para a ADUEM?
   
   A construção da piscina na sede so-
cial da ADUEM faz parte da proposta 
de revitalização e ampliação de benefí-
cios para todos os sócios e dependen-
tes. O projeto do espaço aquático, com 
perspectivas do empreendimento, está 
disponível na Sede Administrativa para 
receber sua opinião. Sobre a importân-
cia desse investimento na vida pessoal 
e familiar do associado, cada um, cada 
uma, pode responder, opinando duran-
te esse processo de decisão.
  A ADUEM é uma conquista de 32 
anos e que representa a nossa casa, um 
espaço de reivindicações e bem estar. 
Então vamos fazer desse momento ou-
tro marco importante de transformação 
da nossa história. Todos têm direito de 
participar e com isso promover melho-
rias para nossa associação.
   Informamos, ainda, que estamos re-
gistrando participações por e-mail. 
Basta responder ao e-mail aduem@
wnet.com.br e votar - SIM ou NÃO para  
a piscina na ADUEM. 
   Participe desse processo.

   Prof. Dr. Wilson Rinaldi 
Presidente da ADUEM

Professores são convidados a opinar 
sobre piscina na ADUEM

Futebol ADUEM
   Todas as terças e quintas, você tem um en-
contro marcado na Sede Campestre. Aprovei-
te para jogar uma bolinha e ainda conversar 
com os amigos. 

 A primeira 
Noite de Chori-
nho, deste ano, 
promovida  na 
sede social da 
ADUEM, supe-
rou em expecta-
tivas de público 
e repertório mu-
sical. 
  O evento come-
çou às 20h30  e 
parecia não ter  
hora para acabar.

E mesmo sen-
do uma quarta-
feira, não faltou 
disposição para 
os participan-
tes, que ao final, 
pediram bis.  O 

segredo dessa 
animação, tam-
bém se deve ao 
Enxó da Bainha, 
que além de to-
car boa música, 
soube interagir 

com o público.  
 Lembrando 
que o Ponto de 
Encontro é uma 
atividade para 
todas as últimas 
quartas-feiras.

Noite de Chorinho é PONTO DE ENCONTRO

Grupo Enxó da Bainha


