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Reabertura da Piscina
A partir deste sábado, 08/12, a piscina estará liberada para banho, das 9h às 21h. Porém, em virtude das festas de fim de ano, na próxima 

semana serão divulgados os dias e horários de funcionamento alternativos desse período. É oportuno lembrar que: para o acesso à mesma é 
obrigatória a apresentação da carteirinha; é vedada a entrada após a aplicação de loções, bronzeadores ou qualquer tipo de solução oleosa no 
corpo, devendo o usuário tomar banho de ducha antes do ingresso na água; não é permitido o uso de equipamentos de mergulho, respiradores ou 
similares, bóias de grande porte e colchões d’água de lona ou plástico, remos, mastros, pés de pato e bóias de pneumáticos no interior da área da 
piscina, exceto as bóias de uso estritamente infantil; é proibido fumar ou levar bebidas/alimentos para a área da piscina; é expressamente proibi-
do entrar na área da piscina com latas ou garrafas/copos de vidro/plástico ou qualquer objeto cortante, bem como em estado de embriaguez ou 
após ter ingerido qualquer alimento; não é permitida a entrada de animais na área da piscina, bem como a utilização de sapatos ou tênis.

Reajuste nos Planos ADUEM-Unimed  
Coop30 e Sem-Coparticipação

As despesas com os planos Coop30 e Sem-coparticipação debita-
das na última semana vieram reajustadas em 9,5%, que foi o mesmo 
índice de reajuste aplicado no plano Coop50 após negociação encerrada 
em agosto. Atualmente os planos ADUEM-Unimed contam com 1.575 
usuários.

Mostra COURO.COM
Nesta terça-feira teve início a nova Mostra COURO.COM na qual estão 

em exposição carteiras, jaquetas coloridas e casacos (masculino e femi-
nino), bolsas (última coleção), cintos, entre outros. A Mostra prossegue 
até sexta-feira, e os produtos podem ser adquiridos com parcelamento 
programado para débito em conta (associados) ou no cartão de crédito.

Costela ao Fogo de Chão
(Premiação do Intercentros)

No próximo domingo (09/12), a partir 
das 11h, a ADUEM promoverá na sede so-
cial a 2ª. Costela ao Fogo de Chão de 2012. 
Convite individual a R$ 20 (criança até 10 
anos não paga). Cardápio: costela, sala-
das (almeirão, tomate, cebola), mandioca, 
farofa e arroz. Bebidas: cerveja (Itaipava 
Premium, Brahma ou Skol: R$4,50; Bud-
weiser ou Bohemia: R$5,00), refrigerante/
suco (R$2,00) e água (R$2,00). Reservas 
diretamente na Secretaria, ou pelo fone 

3224-1807. Não perca, traga sua família e amigos!

AFUEM é campeã 
 do Intercentros 2012

No último sábado, 01 de dezembro, 
foi encerrado o XIV Campeonato 
Intercentros de Futebol Suíço Gentil 
José Vidotti. Na disputa pelo 3º. lugar, 
o time do CCE venceu o do CCS por 
8x0. Já na final, a equipe da AFUEM se 
consagrou campeão ao vencer o time 
do CCH por 5x1. Por fim, registramos 
nossos agradecimentos aos atletas e 
ao público que prestigiou o evento no 
período de 22/9 a 01/12.

Av. Cidade de Leiria, 638 – Loja 1
Telefone: (44) 3025-9915

Benefício: 
10% de desconto em 

qualquer produto da loja

Campeã: AFUEM.

3º. Lugar: CCE. 4º. Lugar: CCS.

Vice-campeão: CCH.


