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Ano 6 nº. 225

Maringá, 17 de setembro de 2014

Regras para o uso da piscina

  A Aduem pede a atenção dos associados, dos dependentes e dos visitantes para as normas que regulamentam o uso da piscina da associação.  Com a proximidade do 
verão se observa o aumento de banhistas na Sede Social, e muitos acabam se esquecendo de apresentar a carteirinha de sócio que é obrigatória para o acesso à piscina.  
Já no caso do visitante, o sócio deverá estar presente e assinar uma autorização para este fim.
  Quanto ao horário de funcionamento da piscina até o verão será de TERÇA-FEIRA a DOMINGO, das 13h às 17h, e às segundas-feiras estará fechada para limpeza. 
  A Aduem agradece a todos pela compreensão.

  A Ótica Comercial  da Av. Paraná é a nova parceira 
da Aduem. Na Comemoração do Dia dos Pais a 
empresa ofereceu um lindo óculos de sol para ser  
sorteado entre os convidados.  Na Ótica Comercial 
da Av. Paraná os associados e os aposentados da 
Aduem têm um desconto especial. Para isso é 
necessário apresentar a carteirinha de sócio. 
  Faça uma visita e confira os descontos oferecidos. 
Valorize as empresas que apoiam a Aduem!

Futebol na Aduem, agora em ALTA DEFINIÇÃO

  Quem é que não gosta de assistir futebol pela TV e ainda em alta definição? Pensando nisso, 
a Aduem alterou o plano da Sky para mais 169 canais, sendo 18 transmitidos com HDTV. Com 
isso, a partir de agora será possível acompanhar aos jogos do brasileirão na Sede Social, com 
os serviços da cantina. 
  Ainda, às terças e às quintas-feiras, à tarde, ocorrem partidas de futebol suíço no gramado 
da Associação, e todos estão convidados. Participe!  

Empresas que apoiam a Aduem

3026-8566

 Ligue: ( 44 ) 3031-2121

  Conheça os benefícios do Plano Odontológico 
SulAmérica. Contato com  Elton Luiz pelo fone: ( 44 ) 
3031- 2121 ou 9125- 1111.

 Fale com Elifaz: 
(44) 3031-0003; 9997- 8403.


