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Costelada em homenagem reúne 150 pessoas

   No último domingo, a  Aduem homenageou os pais associados com um delicioso almoço de Costela ao Fogo de Chão, na Sede Social. O evento reuniu cerca de 150 pessoas, entre sócios e 
convidados, e a costela foi servida a partir das 12h30. Durante o almoço teve apresentação de música ao vivo e sorteio de brindes: um vinho oferecido pelo Restaurante Nossa Cozinha, e uma 
bicicleta, presente da empresa Dias Bike. A comemoração ocorreu em clima festivo e com total integração. Algumas famílias aproveitaram o dia para relaxar e até descansar debaixo da sombra 
fresca das árvores.  
  O Vice-presidente da Aduem, Prof. Luciano Gonsalves Costa, registrou nas redes um agradecimento aos organizadores do evento: “Parabéns ao Plácido Souza Silva pelo sucesso de mais essa 
edição da Costela ao Fogo de Chão. Somos gratos também à equipe da Aduem e aos amigos que prestigiaram o evento. Grande abraço!”

“O dia está lindo e com clima favorável para 
relaxar e curtir a família. A Aduem está de 
parabéns pela realização dessa linda homenagem 
aos pais. Na condição de pai, somente tenho a 
agradecer”, disse Marcos Santana, que posou 
para uma foto ao lado da família.

 O papai Luiz Mário de Matos Jorge, ao lado dos representantes 
da Dias Bike, Eron e Elifaz,  foi quem ganhou a bicicleta no 
sorteio.  “Fiquei muito feliz, já estava decidido a adquirir uma 
bike e, vindo dessa forma, somente tenho que comemorar e 
agradecer a todos”, comentou.

O ganhador do vinho foi o professor 
Anderson Reginaldo Sampaio, que 
comemorou ao lado dos amigos, 
Luciano Gonsalves e Polyana  
Gonsalves).


