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Projeto Aduem Criança 

Apoio:

Colônia de Férias é realizada com sucesso
  A segunda Colônia de Férias da 
Aduem, realizada de 17 a 21 de 
julho, novamente proporcionou 
descontração aos participantes. 
As crianças se divertiram muito 
com as atividades desenvolvidas 
durante a semana. Na sexta-feira, 
elas participaram de um passeio 
turístico no “Fazendo Fazendo”, um espaço 
de lazer próprio para crianças, localizado na 

área rural com motivações 
pedagógicas. 
  Na avaliação do presidente da 
Aduem Luciano Gonsalves, a 
Colônia vem seguindo um 
planejamento e a tendência, a 
cada nova edição, é aumentar 
o número de participações: 

“Trabalharemos para que mais filhos e netos de 
associados usufruam desse serviço”.

Alguns pais 
acompanharam 
os filhos durante  
a colônia e 
aprovaram a 
programação.

Festa julina em novo formato agrada participantes
 A tradicional festa junina da Aduem ocorreu  
em novo formato este ano. Transferida para 
julho e iniciada um pouco mais cedo, a partir 
das 16h, a novidade parece ter agradado os 
participantes. Essa mudança foi importante 
para integrá-la com a Colônia de Férias e, 
com isso, reunir mais crianças.  

  O ponto alto da festa foi a dança de quadrilha 
apresentada pelos filhos e pais, simbolizando 
um momento de total entrosamento para as 
crianças, para os familiares e também para os 
amigos. 
  Para quem aprecia os quitutes típicos dessa 
festa popular, não faltou a oportunidade de 
provar os mais variados doces oferecidos 
pela Elton Seguros e pela Financeira Alfa. 

Aduem celebra mês dos pais com Feijoada Solidária e Happy de Caldos
  Neste ano, o mês dos pais na Aduem terá 
uma programação diferenciada. Dois eventos 
marcarão essa comemoração. O primeiro será a 
Feijoada Solidária, dia 25 de agosto (sábado), e 
o segundo, extraordinariamente, será a terceira 
edição do concorrido Happy de Caldos, no dia 
31 (sexta-feira).
  A Feijoada arrecadará brinquedos e alimentos 
que serão destinados a projetos sociais de 
Maringá. Ao doar 1 brinquedo ou 1 quilo de 
alimento, o participante estará realizando 

um gesto de solidariedade, além de poder 
comemorar com a família o Dia dos Pais. Essa 
promoção será no Restaurante Ginga & Sabor, 
das 11h às 13h30, e com a possibilidade de levar 
para viagem. Os convites devem ser retirados na 
Secretaria da Aduem, ao custo de R$15/pessoa.
 Já o Happy de Caldos, dia 31, será no 
Restaurante Nossa Cozinha, das 17h30h às 
21h30. O valor do convite é de R$20/pessoa e 
serão servidos 6 tipos de caldos.
   Prestigie!!!

Sede administrativa recebe adequações
  A iluminação da área interna da sede administrativa passou por adequações. O objetivo 
foi melhorar a segurança do pátio reposicionando os refletores que não estavam iluminando 
satisfatoriamente.
  Ainda, foi encaminhada solicitação à Prefeitura de Maringá para a poda e a retirada de 
árvores comprometidas situadas em frente à sede administrativa. Junto ao requerimento, 
foram anexadas fotos que evidenciam o problema. O pedido foi realizado em maio deste 
ano, e vimos acompanhando sua tramitação e cobrando providências.


