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Foto ilustrativa.

  Na última sexta-feira (14), ocorreu o Jantar Dançante em comemoração pelo Dia 
do Professor, na Sede Social da Aduem, com cerca de 100 pessoas. A homenagem 
aos docentes foi promovida pela Aduem e a Sesduem que comemoraram o 
comparecimento expressivo do público docente. O baile iniciou-se às 21h e contou 
com a animação da Banda Duarte, Adriana e demais integrantes, que agradou a 
todos tocando um repertório diversificado. 
  A presidente da Aduem, Elaine Rosely Lepri, recebeu elogios dos convidados pela 
escolha do cardápio e do cozinheiro Sr. Ivanir Vieira, oferecendo uma seleção de 
massas e molhos, filé grelhado e salada. Além disso, uma carta de vinhos para 
acompanhamentos. Em agradecimento e satisfação, o público até aplaudiu o 
cozinheiro.
  Após o jantar houve sorteio de alguns mimos aos homenageados disponibilizados pelas 
empresas SulAmérica e Terra Mãe.
  Na oportunidade, o presidente da Sesduem, Edmilson Aparecido da Silva, e da Aduem 
parabenizaram os professores pela data comemorada e destacaram a importância dessa 
parceria (das duas entidades) em momentos festivos e, também,  na luta em defesa da 
categoria.

Homenagem aos professores foi sucesso em público e animação

Adquira sua bolsa personalizada da Aduem
  A Aduem encomendou bolsas esportivas para atender a necessidade dos sócios. Pensamos em  modelos diferenciados que poderão ser utilizados para atividade de academia, 
piscina, futebol e o modelo mochila para pequenas viagens e para quem gosta de andar de bicicleta. Para as crianças temos sacolinhas divertidas para serem  utilizadas em qualquer 
lugar. Todas as opções foram confeccionadas em poliéster hipstop bordadas com a logotipo da Aduem. Os interessados podem fazer o pedido na secretaria da Aduem . 

Bolsa azul e branco 
R$ 100,00

Mochila verde e azul 
R$ 120,00

Sacolinha infantil 
R$ 20,00


