
 As atividades do futebol, da academia e 
da hidroginástica, assim como as aulas 
de natação voltam ao funcionamento 
normal no próximo dia 31. O período 
em que esses serviços não foram 
oferecidos foi utilizado para readequar 
algumas instalações  na piscina e ainda 
para realizar a manutenção do campo de 
futebol e da academia.
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 As atividades recreativas 
promovidas durante a primeira 
semana da Colônia de Férias da 
Aduem movimentaram a sede 
campestre.  Foram três dias de 
muita diversão para as crianças. 
E haja energia! 
 No sábado, elas tiveram cama 
elástica, castelinho inflável e 

banho de piscina. A motivação 
das recreações visa sempre a 
integração do grupo e o interesse 
da maioria. 
 “Quem passa pela sede durante 
a colônia pode conferir de perto 
o verdadeiro sucesso dessa 
realização”, comenta um associado.
 A  programação vai até este sábado.

      Projeto Aduem Criança

A T U A L I Z A Ç Õ E S
 DA LISTA DE CONVÊNIOS

Asecretaria da Aduem está atualizando 
a lista de convênios que trazem 

benefícios para nossos associados. A 
mesma estará disponível na próxima 
semana no novo site. Aguarde!

Futebol, academia e piscina 
retomam atividades dia 31 1a semana da colônia de férias tem 

avaliação positiva
Apoio:

Bota-fora de Sucatas 
 14 a 24 de fevereiro

  O presidente da Aduem, Prof. Luciano 
Gonsalves Costa, representou a 
associação durante as colações de grau 
da UEM realizadas em Goioerê e em 
Cianorte, no final de semana. O objetivo 
é levar a associação às localidades dos 
campi, visando aumentar o quadro das 
filiações nas extensões. “Sinto que este é 
um primeiro passo importante dado pela 
diretoria para levar a presença da Aduem 
nos campi”, explica o presidente.

Goioerê

Aduem nos campi

Cianorte

Aduem investe na proteção 
dos funcionários

 Os funcionários da Aduem 
trabalharão com mais proteção 
a partir desta semana. Eles 
receberam chapéus árabes e 
óculos  de sol.

Academia: segunda a sexta das 7h30 às 10h30 e das 
17h às 21h; 
Natação: terça a sexta (manhã e tarde)
Hidroginástica: terça a sexta (manhã e tarde)

Horários de funcionamento

Poderão ser depositados: TVs, geladeiras, lavadoras, pneus, lâmpadas, 
celulares, pilhas, teclados, monitores, micro-ondas e outros.


