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Foto ilustrativa.

   O Feriado de Nossa Sra. Aparecida e Dia das Crianças foi intenso na Sede Social da Aduem. Cerca de 200 pessoas estiveram na associação e aproveitaram o dia com a família e 
amigos. A programação foi muito elogiada.
  No período da manhã, as atividades iniciaram bem cedo com o 1º Torneio de Futebol “Ao Mestre com Carinho”. O torneio ocorreu das 9h às 12h e foi muito bem organizado pelo José 
Paulino (Pezinho) integrante do futebol da Aduem. Ao final houve a entrega de medalhas às equipes vencedoras. Às 12h30 foi servido o almoço com churrasco e acompanhantes 
para 195 pessoas, sendo 41 crianças que comemoraram o seu dia. 

Para as crianças houve diversão o dia todo. Pela manhã, elas tiveram cama elástica, trilhas, esculturas em balões 
e picolé. Após o almoço houve atividade de “Morcegação” no bosque da associação e diversão na piscina. Todas as 
atividades foram acompanhadas de monitores.

  Mas a agenda de outubro continua com a comemoração do Dia do Professor, nesta sexta-feira, com um jantar dançante 
onde terá no cardápio massas (talharim, penne e capeletti) com os molhos Bolognesi, Pesto e Parisiense. Tudo isso com 
a opção de acompanhamento de vinhos.   A banda promete seleções para agradar a todos. O convite será R$ 30,00 por 
pessoa ou R$ 180,00 a mesa para seis lugares. A bebida não está incluída. 

Programação do feriado movimentou Aduem

Dia 22 de outubro haverá atividade de FAUNA para as crianças, na Aduem.  Esta atividade 
será realizada pela equipe do Prof. Henrique Filho. Nos próximos dias divulgaremos os 
detalhes.  Aguardem!

1. AULAS DE NATAÇÃO - Iniciaram-se as aulas de 
natação (adulto e infantil) e de hidroginástica na 
Sede Social. As aulas ocorrem as quartas e sex-
tas-feiras, das 17h30 às 18h15 e 18h15 às 19h.

3. TERÇA E QUINTA FUTEBOL - Todas as terças e 
quintas-feiras, às 18h, ocorrem partidas de fute-
bol na Sede Campestre da Aduem. E das 17h às 
21h30, os associados também se reunem para 
conversar e saborear deliciosos espetinhos na 
brasa, tais como:  kafta, carne de boi, medalhão e 
queijo coalho.  Todos estão convidados!

Confira atividades na Aduem


