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6a Semana   Conclusão de ferragem
    A  conclusão de ferragem da 
piscina da aduem está previs-
ta para esta semana e segundo 
os construtores, essa fase de 
preparação do solo, para re-
ceber o concreto, é muito im-
portante e requer perfeição, 
por ser o alicerce da obra. E o 
desenvolvimento da constru-
ção está dentro do esperado.

 Viaje
 com a

 aduem
       Em parceria com a Bazile Turismo, a Aduem está progra-
mando viagens para os recessos de outubro e de novembro. O 
primeiro destino será  Campo Belo Resort, em Presidente Pru-
dente, de 15 a 24/10,  que coincidirá com o Salão do Livro 2010.  
Evento ideal para conferir as recentes publicações da literatura 
nacional e também para encontrar autores renomados. A viagem 
inclui: 01 diária no Campo Belo Resort, transporte rodoviário e 
visita ao Salão do Livro de Prudente

   O segundo destino será  a maravilhosa cidade do sol, 
Natal/RN, de 28/10 a 02/11. Serão 05 noites e 06 dias 
inesquecíveis. Com passeios pelas dunas, praias e outras 
visitas que ficarão à escolha do grupo. O pacote inclui: 
hospedagem com café da manhã, transfer e city tour. 
Viagem aérea saindo de Londrina e grupo exclusivo.
   

  Viaje com 
a   gente!

Faça parte desse 
grupo. Reservas 
com Bazile Tu-
rismo, pelo tele-
fone:  3226- 7893 
ou por e-mail: 
bazile@bazile.
com.br

 Depois das férias  - 
      AULAS DE DANÇA DE SALÃO 
   Os eventos da aduem têm atraído, cada vez 
mais, casais que gostam de dançar. Verdadeiros 
pés de valsa, se assim podemos denominá-los. 
Mas há aqueles que preferem ficar de longe, ou 
porque resistem ao ritmo ou porque não se sen-
tem seguros nos passos da dança. E pensando 
nesta dificuldade, a associação oferecerá,  a partir 
de agosto, aulas de dança de salão.
   As inscrições podem ser feitas na secretaria, 
com a Letícia.  E sócios têm vantagens.  

Férias – Nesta semana encerra-se o semestre le-
tivo, portanto, é hora de descansar. A aduem deseja 
aos docentes merecidas férias e que ótimas progra-
mações se realizem. Para quem escolheu ficar por 
aqui mesmo, em Maringá, a associação dispõe  de 
alguns benefícios: academia, sauna, futebol às ter-
ças e quintas e Chorinho na última quarta-feira do 
mês.  Aproveite também para conferir os novos con-
vênios. Boas férias!

Aduem intensifica campanha de filiação 
    A partir deste mês, a aduem intensificará a campanha de filiação com o 
objetivo de atrair os novos docentes contratados da UEM e ainda estimular 
a participação efetiva dos já associados. 
   No inicio da semana, encaminhamos aos departamentos  uma carta in-
formando os benefícios que a aduem oferece, bem como algumas fichas 
para a filiação. Esperamos que essa iniciativa conte com o apoio de todos.


