
 O restaurante A Nossa Cozinha, 
localizado na Sede da Administrativa, 
volta ao atendimento nesta segunda-feira, 
dia 23/01. O funcionamento acontece de 
segunda a sábado,  e o almoço é servido 
a partir das 11 horas. Desde 2011 tem 
aumentado a frequência de associados e 
dependentes da  Aduem no restaurante, 
que vêm sendo conquistados pela 
qualidade do ambiente e composição 
dos cardápios. 
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  A Sede Social da ADUEM foi ocupada ontem 
por cerca de 40 crianças. O motivo da ocupação 
é a Colônia de Férias programada para até 
28/01, sendo em dias alternados. No primeiro 
dia, os participantes estavam bastante ansiosos 
em relação às atividades a serem oferecidas e 
às novas amizades a serem conquistadas, mas 
assim que começaram as brincadeiras não havia 
mais motivo para nenhuma outra sensação que 
não fossem a alegria e a descontração.
  Esta é a primeira colônia de férias promovida 
pela Aduem, e o número de inscritos superou 

a expectativa da equipe organizadora. “Como 
a procura foi grande, tivemos que repensar 
algumas ações e também providenciar mais 
brindes”, explica um dos monitores, Luiz 
Magarotto.
  A programação será de 17 a 28 e inclui um 
repertório animadíssimo de brincadeiras, 
gincanas e oficina de artes, além de um 
momento especial para o lanchinho, é claro! 
  Os responsáveis em cuidar das crianças e 
ainda proporcionar a recreação, garantem 
que essa colônia de férias será inesquecível.

Colônia de férias supera em participações

A T U A L I Z A Ç Õ E S
 DE CADASTROS

Asecretaria da Aduem está atualizando 
a lista de endereços, e-mails e 

telefones dos associados, por isso,  quem 
tiver alguma alteração cadastral que envie 
para aduem1978@gmail.com. 

Restaurante da ADUEM 
reabre dia 23 Começou ontem a primeira colônia de férias promovida pela aduem: 

40 crianças participam do evento.

Apoio:

Bota-fora de Sucatas 
 14 a 24 de fevereiro

  Associados representaram a Aduem 
durante a colação de grau da UEM. Na 
sexta-feira participou a profa. Vilma 
Godoi e no sábado, o prof. César Pereira 
(na foto) .


