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Venha para a ADUEM

CAMPANHA DE FILIAÇÃO 2016

Ano 8 nº. 004

Maringá, 12 de setembro de 2016

 Primavera 2016 na Aduem

1. ABERTURA DA PISCINA - A piscina da Aduem já está aberta para os banhistas e em 
pleno funcionamento de terça a domingo, das 9h às 17h. 

   Lembrando que as crianças menores de 7 anos deverão obrigatoriamente utilizar a 
piscina infantil acompanhadas de responsável, e as menores de 5 anos deverão fazer 
uso de boias de braço.

2. AULAS DE NATAÇÃO - Iniciaram-se esta semana as aulas de natação (adulto e infan-
til) e de hidroginástica na Sede Social. As aulas ocorrem as quartas e sextas-feiras, das 
17h30 às 18h15 e 18h15 às 19h.

DIVIRTA-SE COM RESPONSABILIDADE!

Confira a programação:

3. TERÇA E QUINTA FUTEBOL - Todas as terças e quintas-feiras, às 18h, ocorrem partidas de futebol 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!

4. DIA 25 DE SETEMBRO -  A Aduem promoverá no dia 25 de setembro 
o projeto “Nosso bosque tem mais flores” com o objetivo de transfor-
mar a área verde da Sede Social. 

Pretende-se enfeitar e colorir o bosque com a diversidade de mudas 
de orquídeas. Essa planta foi escolhida porque, além de bela, é fácil 
de obter mudas sem danificar os vasos que cada um já possui em 
casa. E também não precisa ser feito covas no chão, uma vez que 
elas serão amarradas nas árvores.

“A ideia é que os sócios possam participar efetivamente do em-
belezamento do bosque, tornando-o ainda mais agradável e dando 
àquele espaço uma identidade”, explica a idealizadora do projeto, 
presidente Elaine Rosely Lepri.

 A Aduem conta com a participação dos sócios, familiares e amigos 
que queiram contribuir, doando mudas de orquídeas. Mas será im-
prescindível a participação de cada um no dia.

Programação: 

9h (café da manhã)

9h30 (aula de alongamento ao ar livre)

10h (passeio ciclístico)

10h30 (plantio das orquídeas)


