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 Fotos da rodada de futebol do último sábado (31).

Final da Copa de Futebol Fredi Teles será sábado
  Termina neste sábado a I Copa ADUEM de Futebol Fredi Teles com jogos nos campos 
da ADUEM e da AFUEM. As equipes ADUEM “A” e a AFUEM disputarão o 1 º e o 2º 
lugares  nas categorias Masters e Livre. Já as equipes ADUEM “B” e Projeto Indígena Ivaí 
buscarão a decisão de 3º e 4º lugares.
 Os jogos ocorrerão a partir das  9h, e, ao final,  será realizada a premiação com 
medalhas, troféus e destaques. Em seguida haverá a homenagem ao Prof. Fredi Teles 
da Silva e, após, a confraternização com show da dupla Duarte & Adriana.
  O convite para o almoço é por adesão. Associado ADUEM paga R$ 10,00, Associado 
AFUEM, R$ 15,00 e demais convidados e familiares, R$ 20,00. Bebidas à parte.  
   Todos estão convidados!

Dia 27 (SEXTA-FEIRA), 
às 19h30

Vai ter pipoca, doces e demais 
pratos típicos. 
A Animação será com forró e 
Dança de Quadrilha.
Leve sua família e + 1 
amigo. 
A entrada é franca.
Participe. Você vai gostar!

Sala para aluguel foi concluída esta semana
O imóvel foi disponibilizado ao lado do Stúdio Pilates

   A nova sala para aluguel na Sede Administrativa 
da ADUEM foi concluída ontem com a instalação 
da porta de blindex. O imóvel será locado pela 
empresa Alfa Financeira, parceira da ADUEM, para 
crédito pessoal. 
  Outras construções na associação, que incluem 
o Projeto de Revitalização, também estão em fase de acabamento e, em 
breve, serão inauguradas. O presidente Carlos Sica está otimista e disse 
que, aos poucos, os sócios vão perceber importantes mudanças. 
  “A prioridade é o bem-estar dos associados. Se melhorarmos o salão de 
festas, o playground e a paisagem da Sede Campestre, sem dúvida, todos 
irão gostar”, disse  Carlos Sica.


