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 Família do Prof. Fredi se emociona com homenagem na final da Copa de Futebol Suíço

  A ADUEM homenageou o Professor Fredi Teles da Silva com a entrega de placa de honra à familia dele, durante 
o encerramento da Copa de Futebol Suíço, no sábado de manhã. A  AFUEM conquistou o 1º Lugar, nas categorias 
Master e Livre, jogando contra a ADUEM. O 2º Lugar ficou para a ADUEM A, e o 3º Lugar para a ADUEM B. Os goleiros 
menos vazados foram Devanir e Reginaldo da AFUEM.  
  Após os jogos foi realizada a homenagem póstuma ao Prof. Fredi Teles e a premiação com entrega de medalhas e 
troféus para os atletas. O presidente Carlos Sica abriu a solenidade e agradeceu a família do professor Fredi pela 
presença e parabenizou aos participantes do futebol pela realização da copa. Em seguida, o Diretor de Esportes Prof. 
Marcelo Villas Bôas leu a mensagem da placa de honra ao professor Fredi e pediu uma salva de palmas pelo exemplo 
de amigo que foi durante à vida. Todos se levantaram e, emocionados, gritaram o nome Fredi. 
  Para a viúva do professor Fredi, Edna Borim Teles, foi emocionante receber a homenagem dedicada ao falecido 
esposo. “Nós recebemos esta mensagem com uma alegria imensa. O Fredi está feliz no céu por este reconhecimento 
que é fruto da amizade que soube cultivar em vida. Como é bom saber que tive ao lado uma pessoa querida por todos. 
Toda nossa família se sente feliz e agradecida à ADUEM”, disse Edna.
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  Na próxima semana, dia 27(sexta-feira), 
terá Festa Junina no salão da sede campestre, 
a partir das 19h30. Serão servidos pratos 
típicos: bolo de milho, canjica, doces e 
pipoca, e haverá música ao vivo. A entrada 
é franca e o associado poderá levar com sua 
família mais 1 amigo.  
    Convide sua família, + 1 amigo e compareça 
a este imperdível  ARRAIAL da ADUEM. 
    O arraial está pronto. Só falta você!

 Agende, dia 27, FESTA JUNINA 

 Nesta segunda-feira (23) vamos assistir ao jogo 
Brasil x Camarões no telão, na sede social. Desde 
a abertura do mundial, a ADUEM está promovendo 
este momento aos associados.  Então apareça! 
  Vamos torcer juntos para o Brasil.

  A Campanha do Agasalho 
promovida pela ADUEM seguirá 
até o final de junho. Além de 
agasalhos, roupas em geral, a 
ADUEM está coletando materiais 
de higiene pessoal e limpeza. As 
doações deverão ser entregues 
na secretaria da ADUEM em 
horário de expediente. 
  Os donativos são para ajudar 
vítimas da chuva que afetou o 
Paraná. Colabore. Divulgue esta 
campanha!

 Campanha do Agasalho
ADUEM

JOGO DO BRASIL NO TELÃO


