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Ano 8 nº. 272

Diretoria traça metas para otimizar serviços na associação
  Na última sexta-feira, a diretoria da Aduem se reuniu para organizar o cronograma de ações que 
serão realizadas neste 1º semestre na associação. Desde que a equipe “Sou Mais Aduem” assumiu 
a administração da associação, a principal proposta tem sido a de otimizar o funcionamento da 
associação, por isso, a presidente Elaine Lepri  passou a administrar o  trabalho dos colaboradores  
a partir da Sede Social, onde ocorre maior fluxo de  frequentadores e que tem aumentado 

substancialmente. 
   Em dezembro,  a diretoria  assumiu o biênio com o compromisso de ampliar a participação dos sócios 
nas sedes, bem como, aumentar o quadro de associados.  “Estamos empenhados em tornar nossa sede 
um ponto de apoio aos docentes”, disse a presidente. 

Anuncie
Se você, sócio, tem um imóvel para alugar, ou deseja vender um 
veículo, ou trocar, enfim, anuncie aqui!
Vende-se uma moto Suzuki Intruder 250cc/Ano 97. Interessados 
tratar pelo telefone: (44) 9159-8954 com Carlos Alberto.  

Achados e perdidos

  Esqueceu objetos na Aduem?
 Os objetos deixados na associação (tênis, trajes de banho, outros)serão mantidos na portaria da 
piscina por 30 dias contados a partir da data em que foram encontrados. Informamos que já são 
muitos os objetos esquecidos na associação, por isso, por gentileza, quando for à Sede Social, confira 
os objetos da caixa de achados e perdidos.

Evolução das melhorias executadas na Aduem

Instalação do toldo na frente da academia e 
ampliação do parquinho com o play casinha.

    Frequentadores da academia da Aduem visitaram a 
presidente Elaine Rosely Lepri a fim de reivindicarem 
melhorias nas instalações da academia e, também, 
ampliação do horário de funcionamento. Na 
oportunidade, a presidente esclareceu que tais 
reivindicações já estão sendo executadas e que até o 
próximo mês serão finalizadas.

Presidente Elaine recebe sócios 
pela manhã


