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Projeto Aduem Criança 
Mesmo com frio, crianças comparecem no primeiro dia de colônia

 Iniciou-se ontem a segunda Colônia de Férias da Aduem  com 
a participação de 26 crianças. Mesmo com a baixa temperatura 
registrada em Maringá, não faltaram disposição e animação para 
a criançada. Elas se divertiram com as atividades de pintura, com 
as brincadeiras no parquinho e até assistiram a um filme comendo 
pipoca. 
  A colônia de férias integra  o Projeto Aduem Criança que visa 
oferecer atividades culturais e de lazer para os filhos e netos dos 
associados.  
  As recreações dessa semana estão sendo desenvolvidas das 13h30 às 
17h30. O encerramento será no sábado com a festa julina, que neste 
ano aconterá das 16h às 21h.
  O Projeto Aduem Criança conta com o monitoramento da equipe 
da Aduem, mais um estagiário do curso de educação física da UEM. 

Sábado tem festa julina na Aduem
  A Aduem promoverá neste sábado (21), das 16h 
às 21h, a festa julina para associados e familiares. 
Haverá pipoca, quentão, amendoim, canjica, doces 
e outros quitutes. 
 A apresentação da dança de quadrilha das crianças 
está programada para às 18h. Participe com sua 
família e seus amigos.

DIVULGAÇÃO

Apoio:

  O término da alvenaria da construção da segunda etapa do parque aquático da Aduem está 
previsto para esta semana. O ritmo da obra foi retomado depois de alguns dias prejudicado 
com a chuva e a expectativa agora é de concluir a alvenaria até o fim de semana para 
em seguida encaminhar a colocação do piso e do contrapiso, a parte elétrica, o esgoto 
e os encanamentos pluviais e para a água fria. Quanto à laje, neste momento está sendo 
realizado o orçamento da mesma.

Operários retomam ritmo de obra com a estabilidade do tempo


