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Ano 7 nº. 268

Posse da gestão “Sou Mais Aduem” será, logo mais, às 17

  A Aduem convida os associados para a posse da gestão “Sou Mais Aduem” que ocorrerá nesta tarde, às 17h, no Auditório Nadir Cancian.
A presidente eleita Elaine Rosely Lepri, com sua equipe de diretores e Conselho Consultivo, receberá posse das mãos do presidente da 
Comissão Eleitoral Reginaldo Benedito Dias.
 “Quero agradecer a todos que participaram, trabalharam, conversaram, dialogaram, enfim, que vestiram a camisa e nos levaram a 
vitória. Temos muito trabalho pela frente e faremos isso com muito amor. Vamos fazer da aduem o que ela merece ser, disse a presidente 
eleita, Elaine Lepri.
 A nova Diretoria ficou assim composta: Presidente Elaine Rosely Lepri, Vice-Presidente Raimundo Pinheiro Neto, Tesoureiro Paulo 
Roberto Paraíso, Vice-Tesoureiro Jaime Graciano Trintin, Secretária Marli Aparecida Defani, Vice-Secretária Leonor Paini, Diretora 
Social Andréia Veber, Diretora de Esportes Roseli Terezinha Selicani Teixeira.
  O conselho consultivo ficou assim constituído: CCA: Telmo Antônio Tonin e Ulysses Cecato; CCB: Sidney Barnabé Peres e Fabio A. Lansac Toha; CCH: Eloisa Elena Silva e Pedro Carlos de Aquino 
Ochoa; CCE: João Cesar Guirado e Adley F. Rubira; CCS: Thais Junqueira e Ieda Parra Barbosa Rinaldi; CSA: Marcelo Soncini e Darcy Correia Oliveira; CTC: Tania F. C. Tait e Ricardo Dias Silva; APS: 
Evilasio de Almeida Vianna Filho e Jair Henrique Alves.

Aduem comemora hoje 37 anos
 A Aduem está completando hoje 37 anos, e desde a sua fundação, em 2 de dezembro de 1978, a Aduem vem realizando um trabalho voltado aos 
anseios de seus associados. Atualmente, a associação conta com 1.145 filiados e duas Sedes: Administrativa e Social.  Em 1999, a Aduem foi outorgada 
entidade de utilidade pública, e, desde então, vem buscando ampliar as parcerias que possam trazer benefícios para o seu quadro associativo e para a 
comunidade em geral. Ao longo dessa história, muitos associados contribuíram para a edificação da Aduem, por isso, aos que colaboraram de alguma 
forma com a edificação da Associação, recebem nessa data o agradecimento especial da Diretoria. A programação do aniversário da associação será 
dia 13 de dezembro, na Sede Social, e todos  estão convidados. Os convites devem ser retirados na secretaria até dia 11/12.

  Presidente Carlos Sica finaliza Gestão Novas Perspectivas com entrega de obras. A revitalização da Sede Administrativa está sendo concluída com a reforma das salas da presidência, do setor 
jurídico e de jornalismo. As melhorias incluem troca de piso, pintura e novo mobiliário. De acordo com o presidente Sica, com essas últimas mudanças, completa-se o plano de modernização para 
a Aduem sonhado pela gestão do biênio 2014-2015.
  “Foi uma satisfação gerir a Aduem com a colaboração dos associados, por isso, temos somente a agradecer aos que acreditaram em nosso trabalho, e estamos felizes porque passaremos a 
administração da Associação, para a nova equipe, em ótimas condições. De fato, foi possível concretizar a tão sonhada modernização da nossa Aduem. Muito obrigado aos associados e aos 
colaboradores. Boa sorte à gestão do biênio 2015-2017”, disse Sica.
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