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Aduem realiza:

   As festas de fim de ano já se passaram, mas na ADUEM, a 
animação está apenas começando. De 17 a 28 de janeiro, das 13h 
às 17h, a diversão será por conta da Colônia de Férias para crianças 
com idade até 12 anos. Dentre as brincadeiras, haverá confecção de 
fantoches, de pipas, teatro, caça ao tesouro, pintura, cama elástica 
e outras. E de acordo com a procura e números de dependentes 
inscritos até o momento, a expectativa de participações é a das 
melhores.
 As inscrições estão sendo realizadas pelo telefone: 3224-1807, 
e também pelo e-mail: aduem1978@gmail.comEste endereço 
de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o 
JavaScript para visualizá-lo. A taxa é de R$ 15,00, e visa cobrir 
despesas com a alimentação e a confecção de camisetas para os 
participantes.
Apoio: Aurelius Papelaria e UNIMED

Depois de dez dias com atendimento diferenciado, a 
ADUEM retomou seu expediente  no dia 03/01, às 8 
horas. A secretaria esteve fechada desde o dia 23 de 
dezembro, já a Sede Social funcionou em dias alternados 
durante as festas de fim de ano visando a utilização da 
piscina, que teve maior fluxo de pessoas registrado desde 
a inauguração. No último dia de abertura da piscina 
(28/12) cerca de 70 pessoas frequentaram o Parque 
Aquático.

De volta às atividades

Academia estará fechada 
até fevereiro

 A parceria firmada entre a ADUEM 
e o Hotel Golden Ingá  possibilitará 
ao docente associado, mais um (1) 
acompanhante, saborearem um 
delicioso café da manhã com uma 
das melhores vistas panorâmicas 

ADUEM PARABENIZA VOCÊ PELO ANIVERSÁRIO

de Maringá e com 50% de desconto 
durante o mês do aniversário.
  O benefício está valendo desde 1º de 
janeiro. O docente recebe um bônus 
via e-mail que deverá ser validado na 
secretaria da ADUEM, feito isso, o 
próprio aniversariante faz o contato 
com o hotel para agendar o café. 
  Por isso, fique atento e aproveite essa 
oportunidade que a sua associação 
está lhe proporcionando. 
 P a r a b é n s !!!

 Informamos que a academia da ADUEM estará 
fechada durante este mês de janeiro devido às férias da 
UEM, considerando que nesse período também é baixa 
a procura. Mas em fevereiro volta ao funcionamento 
normal. 
  Os associados que ainda não conhecem a  academia 
da ADUEM ou então que desejam frequentá-la neste 
ano, por favor, sintam-se convidados para uma visita. 


