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Ano 8 nº. 271

  Após o recesso de 12 dias fechada para as férias coletivas, a Aduem retornou às suas atividades normais na 
segunda-feira (4/01). Os funcionários estavam em férias  desde o dia 24 de dezembro e, com o fim do recesso, 
voltam atender de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, exceto o departamento jurídico que retornará às 
atividades no próximo dia 16.
  Na Sede Social o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 20h (sauna e academia funcionam 
no período da tarde e com horário diferenciado). Quanto aos cuidados contra os possíveis criadouros do Aedes 
aegypti, a Aduem tem aprimorado suas ações de combate a esse inseto transmissor de doenças, e entre as ações 
está o plantio de Citronela na Sede Campestre.

Cantina abre de terça-feira a domingo
  A partir desta semana, a Sede Social da Aduem contará com 
uma cantina que funcionará ao lado da academia, servindo 
lanches naturais, bolos e sucos. A cantina atenderá de 
segunda a sexta-feira, das 16h às 19h, sábados e domingos, 
das 10h às 18h.
A instalação desse espaço foi apontada pelos frequentadores 
da piscina, da academia e do futebol como uma das principais 
necessidades da Sede Campestre, e que a atual gestão assumiu 
como compromisso de campanha. A proposta é oferecer 
refeições rápidas e saudáveis aos frequentadores.

Aduem retorna às atividades após recesso

Temporada de verão  na Aduem
com  programação especial para 
os  fins  de semana 

  Nesta temporada de verão serão promovidas 
diversas atividades recreativas para os 
sócios da Aduem. Serão atividades na 
piscina (biribol e hidroginástica), no campo 
de futebol e demais áreas da Sede Social. 
Aguardem!

Prepare sua rede
  Com a construção de um redário no bosque da associação, descansar à sombra de belas árvores ficou mais 
prazeroso. Desde a sua inauguração, o novo espaço tem recebido muitas visitas, mas é importante lembrar 
que existem somente os postes de sustentação, por isso, cada sócio deve levar a própria rede para desfrutar 
da novidade.

Confraternização de fim de ano
  No dia 21 de dezembro foi realizado o jantar de fim de ano da 
Aduem, com funcionários e diretores. A convivência marcou 
o encerramento das atividades de 2015 e ocorreu em clima de 
muita amizade.


