
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020-270 - Fone: (44) 3224-1807; 3246-6709 http://www.aduem.com.br/_portal/; e-mail: aduem.jornalismo@gmail.com; aduem.secretaria@gmail.

Maringá, 30 de setembro de 2016

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

Ano 8 nº. 285

Foto ilustrativa.

  No último domingo, pela manhã, a Aduem lançou o projeto “Nosso Bosque Tem Mais Flores” com o plantio de mudas de 
orquídeas, na sede campestre da associação. A programação reuniu crianças e adultos e contou com a colaboração de 
sócios, de amigos e da equipe de colaboradores que apoiaram a ideia de embelezar ainda mais o bosque. 
  O evento iniciou-se às 9h30 e terminou às 11h. Os associados que participaram da programação gostaram da ideia de 
contribuir com o paisagismo da associação. “Experiências como essas são muito importantes para se aproximar da natureza 
e retribuir um pouco do quanto ela nos oferece. E o fato de reunir a família em uma mesma ação também foi positivo”, 
disseram.  “Foi muito gratificante ter participado dessa ação, e obrigada”, agradeceu Veri Batista.
 Mas a campanha continua com a participação de pessoas que ainda queiram contribuir levando mudas de orquídeas até o bosque e podendo, elas mesmas, amarrar as mudas nas 
árvores ou troncos. “Aos que aderiram à proposta de tornar o nosso bosque ainda mais agradável e dando àquele espaço uma identidade, somente tenho a agradecer”, disse a 
presidente Elaine Rosely Lepri. 

  No dia 12 de outubro a Aduem promoverá um dia de atividades para as crianças e para a família a partir das 
9h, na sede social.  As atividades vão de brincadeiras, cama elástica, trilhas, escultura em balão e piscina o dia 
todo. Das 9h às 12h haverá Torneio de Futebol Adulto. E às 12h30 será servido almoço por adesão (churrasco 
R$ 25,00 - criança até 10 anos não paga). Para participar é necessário se inscrever na secretaria da associação 
ou pelo 3224-1807 ou 3246-6709.

Aduem promove ação de paisagismo na abertura da primavera

   Para o dia 14 de outubro (sexta) está programado Baile do Professor no salão de festas 
da Sede Social. O baile iniciará às 21horas com banda tocando diversos ritmos para 
ouvir e dançar agradando todos os gostos (anos 60, 70 e 80, MPB e outros). Às 22h30 
será servido um jantar, sendo o cardápio: massas com três tipos de molho (bolognesi, 
parisiense e pesto). 
   Em breve, mais informações  serão divulgadas. Mas faça já sua reserva pelo 3224-1807 
ou 3246-6709.

Feriado: Dia 12 de outubro (quarta-feira)
 Dia de Nossa Sra. Aparecida e Dia das Crianças 

Dia 14/10 Comemoraremos o DIA do PROFESSOR 
com jantar dançante

Na Aduem haverá uma programação especial para toda família.


