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OPINIÃO
Jornal O Diário publica arti-

go do Presidente: “Câmpus 2 da 
UEM no Contorno Norte”. Veja na 
íntegra (edição de 08/12/2012): 
http://digital.odiario.com/noti-
cias/imprimir/710070

Novo modelo de funcionamento do QUISQUE e SALÃO DE FESTAS
Adiantamos que a partir de 01/01/2013 o funcionamento do Quiosque e do Salão de Festas passará por 

adequações: atualização das taxas de locação congeladas desde 2007, definição de horários de uso etc. Dentre 
as modificações, foi estipulada a duração da reserva do: 1) Salão de Festas: segunda/quarta/sexta, das 17h às 
1h; sábado, das 17h às 1h; domingo, não haverá reserva (pois a Cantina passará a servir refeições); 2) Quiosque: 
de segunda a sábado, das 10h às 1h; domingo, das 10h às 21h. Ainda, o Salão tem capacidade para atender 
120 pessoas (30 mesas com 4 lugares) e o Quiosque para atender 32 pessoas (8 mesas com 4 lugares).

2ª. Mostra Couro.com
Até sexta-feira os associados puderam conferir os novos produtos 

da Couro.com. A qualidade dos produtos agradou ao público em geral. 
Aguardem a Mostra Couro.com 2013!

Novidade na reabertura da Piscina
A piscina foi reaberta no dia 8 (sábado) trazendo uma novidade: em 

parceria com a Financeira Alfa, foram instalados guarda-sóis no interior 
da piscina infantil para oferecer mais proteção aos “pequenos”.

Horários da ADUEM no período de Festas e Férias
A sede administrativa estará fechada de 24 de dezembro até 02 de janeiro, retornando ao expediente normal em 03 de janeiro. Já a sede social 

estará fechada de 24 a 26 de dezembro e de 31 de dezembro até 02 de janeiro; no período de 27 a 30 de dezembro, a piscina funcionará em horário 
diferenciado: das 14h às 19h. O Campo de Futebol passará por reforma/recuperação, de 14 de dezembro até 18 de fevereiro. A Academia fechará 
de 24 de dezembro a 02 de janeiro, sendo reaberta em 03 de janeiro.

Associados, familiares e amigos  
prestigiam a Costela ao Fogo de Chão
No domingo, dia 9 de dezembro, a ADUEM promoveu o último evento 

de 2012: a Costela ao Fogo de Chão (2ª. edição). Cerca de 170 pessoas 
compareceram, e na oportunidade foi entregue a premiação do 14º. 
Campeonato Intercentros de Futebol Suíço Gentil José Vidotti aos atletas 
das equipes da AFUEM (campeã), CCH (vice-campeã), CCE (3º. lugar) 
e CCS (4º. lugar). Segundo o presidente, professor Luciano Gonsalves 
Costa: “Somos gratos por essa demonstração de reconhecimento à nossa 
dedicação e ao trabalho desenvolvido junto a Associação em 2012”.


