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   A 7ª Exposição de Artigos em Couro.com que está sendo realizada na ADUEM recebeu cerca de 150 pessoas em dois dias. O número de visitantes aumentou, comparado ao mesmo 
período da edição anterior. De acordo com expositora, Ana Paula Dias, há uma clientela fixa, porém recebe novos interessados na marca. “A Couro.com atende toda a Região Sul 
do País e sempre atrai compradores pela qualidade dos produtos. Também é valorizada pelo serviço especializado em ajustes nas peças e tamanhos que vão do “PP”ao extra “G” ”, 
disse Ana Paula.
   A feira teve início na terça-feira e termina amanhã (23), às 17h. Lembrando que o Dia dos Namorados está chegando e a Couro.com está com ótimas opções para presentes.

7ª Exposição Couro.com atrai visitantes 

Eventos

Comemoração do Mês das Mães na ADUEM

  A homenagem do Dia das Mães promovida durante a II Pizzada Dançante ocorreu em clima de muita integração. O evento foi realizado na Sede Campestre, na sexta-feira (16), com 
a participação de associados e convidados.  Os participantes foram recepcionados com rodízio de pizzas preparado pela “Equipa da Pizza” no próprio local do evento, e em seguida 
houve uma singela homenagem às mães com direito a poesia e ao sorteio de um vaso de flor. O presidente Carlos Sica saudou as mães associadas e agradeceu os convidados. A 
apresentação musical foi da  cantora Lucy Borges.

Seguro Auto Itaú/ADUEM com desconto para 
docentes, seus pais, conjuges e filhos. Solicite a 
cotação pelo telefone: 3020-1515.
Veja anexo:

Segunda rodada da I Copa ADUEM de Futebol Suíço
FREDI TELES DA SILVA 2014

  A segunda rodada da Copa ADUEM Fredi Teles teve sequência na manhã de sábado (17). Confira os jogos e os resultados.

P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró 
GC gols contra SG saldo de gols 

CATEGORIA LIVRE CATEGORIA MASTERS Os critérios para classificação para as finais serão:
1º. Maior número de pontos conquistados.
2º. Confronto direto.
3º. Maior número de vitórias.
4º. Menor número de derrotas por WxO.
5 º. Equipe mais disciplinada.
6 º. Número de cartões vermelhos
7 º.  Sorteio.
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