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Maringá, 11 de novembro de 2016

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

Ano 8 nº. 289

Foto ilustrativa.

    No dia 03 de dezembro a Aduem promoverá na Sede Social um Baile Tropical para comemorar o aniversário 
de 38 anos da associação. O evento terá início às 21h30 e contará com a animação dos músicos Duarte & 
Adriana. Haverá mesa de frutas, pratos frios e quentes e um bom vinho frisante. 
  
   O convite custa R$ 50,00 para sócio e R$ 60,00 para não sócio. Mas a entrada no baile será permitida 
somente com convite e as reservas antecipadas serão aceitas até o dia 28/11. Após esta data não será possível 
o cancelamento de convites.

Aniversário de 38 anos da Aduem terá Baile Tropical

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 .

  A Aduem fez parceria  com a Live Juice,  o verdadeiro suco vivo que promete agradar a todos que buscam uma vida mais 
saudável. Trata-se de um novo conceito em suco natural totalmente extraído das frutas, sem adição de água e açúcar.   
Na terça-feira, a Live Juice promoveu uma manhã de degustação na Sede Social e quem provou das combinações de 

sabores gostou muito, tanto pelo sabor, como pela qualidade do suco. Porque 
além de saudáveis, as variedades são saborosas. As frutas, verduras e hortaliças, 
quando prensadas na máquina hidráulica, mantêm as vitaminas e as enzimas durante 72 horas. Pois os ingredientes não são 
aquecidos, pasteurizados ou quimicamente tratados. 

           Nessa parceria, os associados terão desconto especial. Entre em contato, escolha o seu pacote (semanal ou mensal) e faça o 
seu pedido pelo Serviço Delivery 99941-9050.

Aduem faz parceria com Live Juice- suco prensado a frio

(44) 3346-2555
 9149-2555
 9910-6910

Aguardem, em breve divulgaremos, 
Colônia de Férias na Aduem!!!

Pratique atividade física na Aduem 
Aulas de natação de quarta e sexta-feira, das 17h30 às 18h15 e 18h15 às 19h.  

Inscrições abertas para novas turmas pelo 3224-1807


