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Venha para a ADUEM

Aduem comemorará mês das mães com jantar dançante neste sábado

Faça aula de dança de salão e 
de fitness na Aduem
 Aduem está promovendo aulas de dança de salão 
e de dança fitness com a Professora Cida Maia, no 
Centro de Esportes e de Lazer. 
  Para dança de salão formamos duas turmas: nível 
intermediário as quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, 
e para iniciantes as sextas-feiras também das 18h30 
às 19h30. O valor da mensalidade custa R$ 60,00 
para sócio (R$ 100,00 o casal), e R$ 80,00 para não 
sócio e (R$ 150,00 o casal).   
  As aulas de dança fitness ocorrem duas vezes por 
semana, as terças e quintas-feiras, sempre às 18h30. 
A mensalidade custa R$ 45,00 para sócio e R$ 60,00 
para demais pessoas. 
  Inscrições pelo 3224-1807. Participe!

  A Aduem realizará neste sábado (20) um jantar dançante especial com baile para  comemorar o mês das mães. Os convidados 
serão recepcionados no salão de eventos da Aduem a partir das 21h, com música ao vivo, ao som de Ronaldo Gravino e 
convidados, e um supercardápio de filet mignom ao molho madeira, rondelli de queijo com molho branco, arroz branco, 
salpicão e batata palha, salada de rúcula, alface e tomate. O valor do convite para associado é de R$ 25,00, mães sócias não 
pagam, e R$ 30,00 para demais pessoas da comunidade. As reservas serão aceitas até as 17h de quinta-feira. Prestigie!

CONDOLÊNCIAS  
  É com pesar que a Aduem informa o falecimento do professor 
Alfredo Beltrame, ocorrido nesta quarta-feira,17. O velório será na 
Capela Prever do Cemitério Parque, sala 2.  
  Aos familiares e amigos manifestamos nossos sentimentos. 

AIKIDO NA ADUEM   
  O aikido é exercido através da combinação de movimentos atacantes, redirecionando 
a força adversária, ao invés de combatê-la diretamente. Isto requer uma reduzida 
força física, uma vez que o aikidoka (praticante de aikido) conduz o impulso atacante 
dando entrada ao ataque a partir da transformação dos movimentos rivais. Voce quer 
experimentar? Inscreva-se na ADUEM.


