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Integração e boa música marcam última atividade da gestão atual

 O jantar de fim de ano e também de comemoração pelos 33 
anos da ADUEM, realizado no sábado (03), encerrou o plano 
de trabalho da gestão Novos Rumos, biênio de 2011-2013. 
Em clima de descontração e de boa música, os associados 
aproveitaram o momento para dançar e conversar com os 
amigos. Cerca de 120 pessoas participaram do evento. O jantar 
foi coroado com um delicioso bolo de aniversário, acrescido de 
sorvete de creme – uma delícia! 
 Desta forma, a última atividade social promovida pela atual 
gestão contribuiu significativamente para o encontro dos 
associados e de seus familiares.

 A Diretoria recebeu muitos elogios pela organização do 
evento, por isso, durante a fala do presidente Wilson Rinaldi, 
de felicitações de Natal e de despedida da gestão, fez votos de 
que a nova equipe de trabalho dê continuidade aos projetos de 
revitalização da Sede Social, visando sempre à coletividade e o 
fortalecimento da ADUEM.
Fotos e vídeos do jantar
  As fotos e o vídeo do jantar já estão no facebook da ADUEM, 
mas se preferir, acesse: www.aduem.com.br e veja em eventos a 
pasta de fotos. Confira ainda outros eventos e o vídeo da última 
assembleia. 

Biribol na piscina 
sábado de manhã ADUEM convida todos os sócios para 

a posse da Diretoria e do Conselho 
Consultivo, nesta sexta, 09.
  A gestão Novos Desafios, eleita no 
dia 23 de novembro, toma posse nesta 
sexta-feira (09), às 19h, no auditório da 
ADUEM, e todos os associados estão 
convidados. 
  A  Novos Desafios foi eleita com 146 
votos para o biênio de 2011- 2013, 
e seu plano de trabalho contempla a 
continuidade do projeto de revitalização 
da Sede Administrativa e ainda da 
Sede Social, além de “buscar formas 
para levar a presença da ADUEM às 

localidades dos campi e para envolver 
mais com a Associação os dependentes 
(Projetos ADUEM Criança e ADUEM 
Jovem; minicursos, workshops, palestras), bem 
como para aproximá-la da comunidade universitária 
(Projeto Cultural Talentos na ADUEM e Projeto 
Domingo no Campus) e da comunidade maringaense 
(Projeto Cultural Descobrindo a História 
de Maringá nos Painéis Artísticos da 
Cidade) e outros eventos”.

 Posse da diretoria

Jogar vôlei e tomar banho de piscina ao 
mesmo tempo, é tudo o que o Biribol 
possibilita. E esta é uma das vantagens 
que o Complexo Aquático da ADUEM 
oferece aos sócios. No sábado de manhã 
(03), um grupo de associados e  de 
dependentes resolveram praticar um 
pouco da modalidade, e pelo jeito teve 
total aprovação. “Se jogar vôlei já é muito 
bom, imagine dentro da água”, afirma o 
prof. Washington Félix, que organizou 
essa primeira partida de biribol na 
piscina da ADUEM.  Quem estiver a fim 
de participar, neste sábado haverá jogo 
novamente, de manhã. Apareça!


