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Ano 8 nº. 291

Natação e hidroginástica
    Para natação e hidroginástica temos horários nas quartas e sextas-feiras. Sendo a natação às 17:30 e a hidroginástica às 18:15. O investimento de ambas as 
modalidades será de R$ 80,00 p/ sócios e R$ 120,00 p/ não sócios (aulas 2x por semana). Os interessados já podem fazer suas inscrições pelo telefone 3224-1807, que 
ainda temos vagas.

Foto ilustrativa.

Venha para a ADUEM

Escolinha de futebol para meninos e meninas 
  A Aduem está com inscrições abertas para “Escolinha de Futebol” para meninos e meninas. As aulas iniciarão após o carnaval, dia 02/03, mas no dia 18/02 será 
realizada uma aula experimental, no período da manhã, na Sede Social. Já estamos formando as turmas de 7 a 16 anos. Mais informações na secretaria da Aduem. 

Personal Soccer 
  A partir de março haverá um personal Soccer na Sede Social para atender os interessados em  melhorar o desempenho no futebol. O profissional auxiliará o aluno a partir da 
execução correta dos exercícios e modificando o treino de acordo com a progressão dos níveis técnicos e físicos. Os treinos ajudam na prevenção de lesões, no alcance do bom 
condicionamento físico, no emagrecimento e outros. Os interessados podem se inscrever na secretaria da associação ou pelo telefone 3224-1807.

Colônia de Férias encerra com gostinho de quero mais
    Em parceria com a empresa S&A Brinquedos, a Aduem realizou 
com sucesso a Colônia de Férias para filhos de associados e 
comunidade externa da UEM.  A colônia ocorreu de 23 a 28 de 
janeiro e reuniu 82 crianças, de 03 a 10 anos.  As crianças que 
participaram puderam se divertir com brincadeiras antigas, 
esculturas em balões, caça ao tesouro, parquinho, gincana maluca, 
massinha de modelar,  passeio ao museu e festa da fantasia.
 A coordenadora de recreação, Adriana Alves de Oliveira, destacou 
a integração das crianças nas atividades. “Percebemos grande 
interesse delas em participarem das brincadeiras. Foram seis 
dias de muita animação. No último dia, monitores e crianças 
fantasiadas viajaram num mundo de imaginação. E os pais 
também gostaram da colônia e já nos pediram a segunda edição".

Aduem busca parceria com a Maringá Travel 
   Em breve, os associados contarão com mais um benefício por meio da parceria que a Aduem está fechando com empresa de viagens Maringá Travel.  Os sócios terão 
descontos em passagens aéreas e, dependendo da procura, a Aduem será beneficiada com pacotes de férias. Ou seja, se houver boa adesão, todos ganharão com essa 
parceria.  


