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Maringá, 9 de dezembro de 2015

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

Ano 7 nº. 269

  Com o intuito de otimizar as ações na Aduem, a nova gestão teve muito trabalho nesta primeira semana. Desde a posse, na última sexta-feira (2), a  equipe tem se envolvido com os preparativos 
da confraternização, com o planejamento das realizações de janeiro, com a temporada de verão e definindo as prioridades do biênio.  
  Segundo a presidente, neste momento o foco da administração está  na Sede Campestre. “Observamos que algumas melhorias tinham urgência, por isso  dedicamos todo o tempo na organização 
e reparos do jardim, salão e pinturas. Temos muito trabalho pela frente e faremos isso com muito carinho para os sócios usufruirem de um espaço melhor e mais agradável”, disse 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. Conselho consultivo: 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.

Tudo certo para o almoço de confraternização e encerramento das atividades
  Neste domingo, 13, a Aduem encerrará as atividades de 2015 com almoço de confraternização para sócios, familiares e demais convidados, 
na Sede Social. O convite, até hoje, custa R$ 5,00 para sócios, R$ 15,00 para dependentes e R$ 30,00 para convidados. Após, o convite será o 
mesmo valor para todos, R$ 35,00. A programção se iniciará às 11h com recreação infantil, música ao vivo, em seguida, às 12h, será servido 
o almoço com costelada. Haverá sorvetes e monitores para as crianças, ainda, “outras atrações estão sendo preparadas,  mas serão mantidas 
em segredo até domingo”, disse a presidente Elaine Lepri.
  O objetivo é celebrar o aniversário da Associação, encerrar as atividades desse ano e comemorar o início da gestão “Sou Mais Aduem”. Por 
isso, a Aduem convida os participantes para chegarem antes e, assim, conhecerem toda a estrutura da Sede Campestre, que oferece conforto 
para os associados, com um bosque lindo para descansar com a família, área de lazer para as crianças, piscina adulta e infantil, saunas e academia,  além de campo de futebol e quiosque com 

Primeira semana da nova gestão foi de planejamento e muito trabalho

Reformas no andar superior da Sede Administrativa foram concluídas
Veja como ficou a instalação do piso laminado na sala da presidência e sacada.

Secretaria: fechamento de 24/dez. até 03/jan; reabertura normal em 04/jan.
Piscina: fechamento de 24 a 26/dez; atendimento especial dias 27, 28, 29 e 30/dez., 
das 15h às 20h; reabertura normal a partir de 03/jan., das 9h às 20h. Lembrando que às 
segundas-feiras a piscina é fechada para limpeza.
Academia: fechamento dia 24/dez. a 04/jan.; reabertura normal em 05/01/15.
Restaurante Nossa Cozinha: fechamento de 19/12 e reabertura normal em 11/01/15.
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