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Maringá, 13 de agosto de 2014

Comemoração do Dia dos Pais terá Costela ao Fogo de Chão
   Em comemoração pelo Dia dos Pais, a Aduem promoverá a tradicional Costela ao Fogo de Chão, dia 24 
de agosto, na Sede Campestre. O evento será  para associados, convidados e familiares. O convite custa 
R$ 25,00 e está à venda na secretaria da associação. Haverá diversão para as crianças, com realização 
de gincana entre pais e filhos, sorteio de brindes e , ainda, demonstração de produtos de empresas 
parceiras.   
  De acordo com a equipe de organização, a expectativa é de reunir um grande público, considerando 
que este almoço dos pais, com  costela, acompanhada de farofa, saladas, mandioca e arroz branco, 
em todas as edições, sempre foi um sucesso. Mas ATENÇÃO: os convites deverão ser retirados na Sede 
Administrativa até o dia 22/08, no horário de expediente. 
Local do evento: Aduem - Sede Campestre.

  A  nova academia da 
Aduem está, praticamente, 
pronta, faltando a parte 
elétrica e alguns detalhes 
para ser finalizada e 
inaugurada. 
  Conforme planejamento da diretoria, nesse momento, 
serão realizados orçamentos para a contratação do 
serviço de eletricidade. O início da instalação está 
previsto para até o final deste mês. 
  A academia tem 340,59m2, o que proporcionará uma 
melhor distribuição dos equipamentos de ginástica. 
Terá  salão de musculação, acomodará os vestiários para 
a piscina, sauna úmida e seca, sala de banho e ofurô. O 
objetivo da Aduem com essa construção é de oferecer um 
ambiente mais aconchegante para os associados, além de 
agregar vários serviços.

Aduem aguarda orçamentos 
para intalação elétrica na nova academia

  A Aduem publicou, nesta quarta-feira (13), edição especial do 
jornal com as propostas das chapas candidatas à Reitoria da UEM. 
No editorial, o Presidente Carlos Sica escreve sobre “A Aduem dos 
Nossos Sonhos”. O jornal se encontra na Aduem e, também, será distribuído na UEM.


