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 Happy Hour de Caldos
  A  Aduem promoverá dia 27 próximo um Happy Hour de Caldos 
no restaurante Ginga & Sabor (ao lado da Aduem).  O cardápio é 
composto por tábua de frios e 3 tipos de caldo à vontade (camarão, 
legumes com grão de bico, feijão com cheiro verde).  Os convites 
estão a venda na secretaria da Sede Administrativa. Faça sua 
reserva até o dia 25/04 pelo telefone: 3224-1807. 
Convite1: 3 chopps 300ml Germânia, 1 refrigerante lata, 2 
águas copo 300ml: R$25/pessoa.
Convite2: 2 Citrus Schweppes, 2 refrigerantes lata, 2 águas 
copo 300ml: R$15/pessoa.

VI Semana do Livro da Eduem
  A Eduem está promovendo a VI Semana 
do Livro de 17 a 20 deste mês, que este ano 
tem como tema “Amor pela leitura”.  O ponto 
de vendas funciona ao lado do Restaurante 
Universitário (próximo à biblioteca central), 
das 8h30 às 21 horas. 

Campo de futebol recebe melhorias
  Atendendo a reivindicações antigas dos jogadores, a Aduem 
providenciou a ampliação do alambrado no campo de futebol, com a 
colocação de telas laterais, e também instalou barras de alongamento.  
Ainda, a  Indio Produtos Ópticos patrocinou a confecção de dois 
conjuntos de uniformes para  o futebol.

Início de obras altera rotina da piscina

   Com o início da construção da segunda etapa do parque aquático da Aduem, que compreende neste momento a  delimitação 
de espaços, o descarregamento de materiais, a instalação de equipamentos etc., inevitavelmente, a rotina do parque aquático 
passará por mudanças. Por isso, a Aduem informa as alterações para esse período de obras:
1- O expediente dos operários será das 7h30 às 17h30.
2- O estacionamento ao lado da piscina não poderá ser utilizado, por isso, a opção será a área asfaltada logo à 
entrada da associação (a esquerda).
3 - Nos próximos 45 dias haverá um momento que a piscina deverá ser fechada por conta de trabalhos da obra.
  Devido a essa movimentação, que exige alguns cuidados a fim de evitar possíveis acidentes e incidentes, a 
Aduem pede a compreensão de todos os associados, e esses  pequenos transtornos, aos poucos, serão substituídos 
por grandes resultados.

Adilson Luís Santoro Felipe 
(responsável pela obra) com os operários.

Vacinação - Primeira campanha de 
vacinação contra gripe na Aduem beneficia 175 
sócios e 10 pessoas da comunidade (não-sócios).

Bota-Fora de Sucatas abre série de 
reportagens sobre o lixo, no Bom Dia 
Paraná. Acesse: http://g1.globo.com/
videos/parana/t/bom-dia-parana/v/
bom-dia-parana-comeca-uma-serie-
sobre-lixo/1905212/
  Aduem 
adquiriu 
uma nova 
lavadora 
de alta 
presssão 
para a Sede 
Campestre.


