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Aduem parabeniza todas as mães
  Neste domingo teremos motivos suficientes para dedicarmos um pouco mais de nossa atenção àquelas que por 
excelência podem gerar a vida e, por isso, merecem nosso respeito, nossa gratidão e serem chamadas de MÃE.  
Assim, a Aduem dedica este espaço do informativo para externar às associadas e às dependentes UM FELIZ DIA 
DAS MÃES. Mães esposas, mães professoras, mães pesquisadoras, mães que levam à comunidade acadêmica o 
conhecimento, o afeto e a longa experiência de uma vida, dividida, entre o cuidar dos filhos e a dedicação profissional. 
Parabéns!
  Comemoração do Dia das Mães terá música ao vivo para dançar
  A Aduem promoverá dia 19 de maio uma noite especial para as mães e seus familiares com música ao vivo na 
sede campestre. A animação será com Enéias & Tijolo e o repertório inclui bolero, samba, forró, entre outros.  O evento terá início às 21h e serão servidos 
coquetel, mesa de gelo, mesa de frios, mesa de café e, ao final, um prato quente. O valor do convite é R$ 27,00, sendo necessária sua retirada na secretaria 
da Aduem até dia 17. Participe!

Exposição de artigos de Couro terá mais um dia - 
18 de maio 

   A  6ª Exposição de Artigos de Couro da Aduem 
termina logo mais, às 17h, porém, devido ao sucesso 
que já superou a edição anterior, a feira terá um dia a 
mais, dia18 de maio. Na oportunidade serão entregues 
as encomendas e, claro, uma chance a mais para 
comprar. 
  Segundo a expositora, Ana Paula Dias, a forte 
tendência de couro deste ano para o inverno tem atraído 
os visitantes para a feira, além da qualidade dos artigos, 
do preço e da forma de pagamento proporcionada pela 
Aduem (10x no chequinho). 
  “A cada ano,  a feira vem se superando. Esse 
sucesso se deve, primeiramente, à divulgação 

 O 2º Happy de Caldos da Aduem será dia 01 junho no Nossa Cozinha, e  
a novidade é que serão servidos 5 caldos: minestrone; canjiquinha; caldo 
verde; mandioca c/ costela e Curry (prato indiano à moda japonesa). Convites 
antecipados, à venda, a partir do dia 21 de maio.

Parceria Aduem-Vernie/CITRÖEN 
oferecerá minicurso sobre manutenção 
preventiva de automóveis

  Com o objetivo de desenvolver noções de mecânica 
para a perfeita utilização e conservação do veículo, além 
de apresentar dicas práticas sobre o funcionamento de 
componentes como o airbag, o GPS, sensores, entre 
outros, a Aduem firmou uma parceria com a Vernie/
CITROEN. Como resultado dessa parceria, a partir 
de julho, estarão sendo formadas turmas do minicurso 
Mecânica para Amadores com atividades sempre aos sábados, das 9h30 
às 10h30, nas instalações da Vernie-Citröen, na Av. Colombo (próximo ao 
Parque de Exposições). Em breve será divulgado o cronograma das turmas.

Palestra sobre meditação :
Dia 02 de junho, às 14h, gratuita
Tema: “Introdução à Meditação”

realizada pela Aduem, à qualidade dos artigos 
e às formas especiais de pagamentos”, explica  
Ana Paula.

Palestrante: Monge Genshô

Local: Auditório da Aduem

Informações lvargas@uem.br

 Vem aí: 2º Happy de Caldos


