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    Depois de três semanas fechado para algumas 
adaptações, o restaurante da aduem reabriu nesta 
segunda-feira, (18), com o nome Nossa Cozinha e 
sob a direção de Sandro Knoshita.  
   A especialidade do Nossa Cozinha está no aten-
dimento aos clientes com um cardápio variado para 
todos os dias. O preço da refeição é por quilo, com 
10% de desconto para professor sócio, mas também 
oferece marmitex. E para quem não resiste a uma 
sobremesa, o restaurante tem a opção. Vale a pena 
conferir! 

Professores são homenageadosRestaurante 

   O dia do professor foi comemora-
do na Aduem com uma programa-
ção cultural e dicas de saúde. 
  Na oportunidade os docentes co-
nheceram algumas técnicas de Rei-
ki para o rejuvenescimento e práti-
ca de yoga. Mas o que contagiou a 

todos foi a apresentação do grupo 
ABAECATU que soube encantar o 
público com a boa música e diverti-
das poesias.
   Durante a homenagem os profes-
sores degustaram vinho espumante 
e coquetel

Aduem terá vestiários novos 
e academia

  Com 340,59m2 a nova academia da Aduem co-
meçou a ser construída esta semana. O espaço 
visa uma melhor distribuição dos equipamentos 
de ginástica e o salão de musculação. Ainda aco-
modará os vestiários para a piscina, sauna úmida 
e seca, sala de banho e ofurô. O objetivo é ofe-
recer um ambiente mais aconchegante para os 
associados agregando novos serviços.
   O prazo de entrega da primeira etapa da obra é 
até a segunda quinzena de dezembro, ficando a 
finalização para 2011. 

Contrapiso da piscina fica pronto
   Por conta da chuva e 
entrega de materiais, a 
construção da piscina 
esteve paralisada por al-
guns dias, mas nesta se-
mana foi retomada com 
todo o fôlego.
 O contrapiso externo 
está pronto, agora fal-
ta apenas o acento do 
azulejo. Assim, a sede 
social tem se transfor-
mado em um verdadeiro 
canteiro de obras, o que 
representa o esforço de 
todos os associados.


