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Atraso na entrega de material prolonga 
término das construções da Aduem

  Com os prazos de entregas 
cada vez mais demorados, 
devido ao panorama nacio-
nal, a falta de materiais para 
construção civil (principal-
mente revestimentos) também 
tem influenciado o término 
das obras na Sede Social da 
Aduem. A inauguração da pis-
cina, prevista para o final de 
novembro, teve de ser adiada 
para o mês seguinte. Quan-
to aos vestiários e academia, 
fazem parte da segunda etapa 
da ampliação da sede social e 
a expectativa de conclusão é 
para janeiro de 2011.   

Apesar dos imprevistos, a diretoria está se 
empenhado para que as obras sejam con-
cluídas até a próxima temporada de férias. 
De qualquer forma, a Aduem lamenta esse  
atraso e pede a compreensão de todos.

  Para compensar a paralisação do feriado, 
operários montaram a ferragem da acade-
mia no domingo. A próxima fase é agulhar 
a estrutura para receber as telhas.

Entre as construções está o muro de arrimo

   As novas instalações que a associação está 
recebendo incluem ainda o muro de arrimo, 
uma estrutura necessária para segurar o bar-
ranco próximo da piscina e da academia.

  Durante esta semana estão sen-
do perfuradas as caixas que irão 
receber os blocos de concreto, 
depois será erguida a parede do 
muro. O esquema abaixo ilustra 
a obra.

Chorinho na Aduem 
tem última apresentação

 do ano
   Dia 25 (quinta-feira) de novembro o Grupo 
Enxó de Bainha faz sua última apresentação de 
2010 na Aduem. A ideia é reunir um maior nú-
mero de  associados para comemorar o final de 
ano que se aproxima e nada melhor que ao som 
do Chorinho, que tem encantado o público com 
um repertório de deixar saudades. 
   A diretoria pede que os convites sejam ad-
quiridos antecipadamente. O preço para sócio 
será de R$ 7,00 e não sócio, R$ 10,00. Cada 
associado, que comprar um convite e compro-
meter-se em vender mais um para não sócio, 
pagará apenas R$ 5,00. 
   Portanto, convide os amigos e participe!


