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  A Aduem realizou o 2º Happy Hour de caldos na sexta-feira, no restaurante Nossa Cozinha, das 17h30 às 23h.  Cerca de 150 pessoas participaram do evento e aprovaram o festival de 
caldos. O ambiente aconchegante e a sofisticação do cardápio oferecido pelo restaurante agradaram os convidados. Outro destaque foi a integração entre as pessoas: a impressão é que 
estavam bem à vontade e satisfeitas com a qualidade do serviço.
  O coordenador da happy hour, professor Luciano Gonsalves, comemorou o resultado atribuído a muita dedicação e confiança, e se depender da opinião dos que prestigiaram, em breve 
haverá uma terceira edição. 

Aduem realiza 2º Happy Hour de Caldos com sucesso absoluto

Computador descartado no bota-fora 
é repassado a projeto de inclusão digital
 O descarte de sucata tecnológica promovido 
pela Aduem, em fevereiro, ainda está 
beneficiando pessoas da comunidade. Hoje, 
pela manhã, o professor Luciano Gonsalves 
repassou um computador para a Igreja Batis-

  Participaram da entrega, os pastores da igreja, 
Sílvio Arnold Hins, André Eduardo Pinheiro, o 
professor mediador do repasse, João Angelo Martini 
(DIN) e dois alunos do projeto, Leila Ferreira  e 
Benedito José Ambrózio.

a igreja desenvolve desde de 2011. 
 Para dona Leila Ferreira,,  a oportunidade 
de participar do projeto tem ajudado 
a melhorar a comunicação com os 
familiares. “Eu era analfabeta digital, 
agora já posso trocar e-mails com meus 
netos e isso me deixa muito feliz”.
 Os pastores agradeceram à Aduem 
pelo repasse do computador e deram 
uma bênção especial a partir do texto 
bíblico “Bênção  Araônica”, do livro dos 
Números, Capítulo 6, 24-26.

  Devido ao aumento de demanda pela locação das 
instalações da associação pelos filiados, a ADUEM 
pede atenção dos interessados sobre como deve se 
proceder:
  Auditório: A reserva deverá ser feita pessoalmente 
pelo interessado, na Secretaria da Entidade com 
antecedência mínima de 3 (três) dias e máxima de 
180 (cento e oitenta) dias da data do evento.
Miniauditório: A reserva deverá ser feita 
pessoalmente pelo interessado, na Secretaria da 
Entidade com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas e máxima de 180 (cento e oitenta) dias 
da data do evento.
Quiosque e Salão de Festas: Para utilização do 

quiosque e do salão de festas, o associado deverá 
requerer reserva de uso da através de assinatura 
de termo de compromisso e responsabilidade na 
secretaria da ADUEM, com antecedência mínima 
de vinte e quatro horas do evento. A preferência para 
o uso destas áreas obedecerá a ordem de solicitação. 
A desistência de reservas quando solicitadas 
para sábados, domingos e feriados deverá ser 
comunicada com antecedência mínima de 24 
horas da data preestabelecida, caso contrário, será 
paga pelo responsável uma taxa de 30% do salário 
mínimo, por prejuízo a outros usuários.
VISITE NOSSO SITE E SAIBA MAIS SOBRE OS 
REGULAMENTOS DA ADUEM: www.aduem.com.br

ta Mandacaru. A máquina será utilizada no 
projeto de inclusão digital para idosos que a 

PEDALADA UEM – 28 e 29 de junho de  2012 
 Com o  apoio da ADUEM, AFUEM, UEM e  SANEPAR será lançada a campanha 

"Pedalada para a UEM", que objetiva incentivar docentes, técnicos e estudantes a 
virem pelo menos 1 dia por mês para a UEM utilizando bicicleta. 

ATENÇÃO para o procedimento de reserva dos 
auditórios, quiosque ou salão de festas


