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Ano 6 nº. 228

Maringá, 08 de outubro de 2014
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HORÁRIO DA PISCINA

  A partir deste sábado a piscina da Aduem estará aberta 
para os banhistas. O horário de funcionamento será de 
terça a domingo, das 9h às 20h.
  O uso da piscina é permitido somente para associados, 
dependentes e visitantes com uma autorização assinada 
pelo titular. Considerando que são mais de mil sócios, 
essa apresentação se torna indispensável para fazer a 
identificação dos frequentadores da piscina.
   A Aduem agradece a todos pela colaboração.

   Na Ótica Comercial da Av. Paraná os associados e os 
aposentados da Aduem têm um desconto especial. 
Porém é necessário apresentar a carteirinha de 
sócio. Faça uma visita e confira os descontos 
oferecidos. 
   Valorize as empresas que apoiam a Aduem!

3026-8566

  Na próxima semana comemora-se o Dia do Professor, e nada mais justo que um momento especial para relaxar e se divertir. Por isso, a Aduem promoverá, no dia 17 de 
outubro, o Jantar Dançante com o grupo Som Latino.  Os convites são individuais e estão a venda na secretaria da associação por 25 reais. Lembrando que os convites 
deverão ser retirados até 15 de outubro, na Sede Administrativa.  Ligue agora para a Aduem (3224- 1807) e faça sua reserva. Prestigie!

Dia 17 - Jantar Dançante na Aduem

  Associado Aduem, com a WISE UP você pode fazer inglês rápido com duração de 18 meses. Não perca 
essa oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e profissional em horários flexíveis e com turmas 
reduzidas. Agende uma visita do consultor da Wise Up pelo fone (44) 3029-7711.

Faça Inglês em 18 meses na WISE UP!

   SulAmérica- Um plano de saúde para quem transmite conhecimento

(Segue anexa nova tabela de valores) 


