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Venha 

Arraial da Aduem foi um sucesso
  A Festa Junina da Aduem promovida no último sábado (22) superou as expectativas em 
participações e animação. Foi uma festa contagiante! Seja  pela decoração típica, ou pela dança 
de quadrilha e pratos típicos, tudo colaborou para uma festa incrível. O arraial é um dos principais 
eventos da Aduem, que valoriza a integração das famílias e proporciona lazer e diversão aos 
sócios e comunidade externa. 
  A programação iniciou-se às 17h, com brinquedos para as crianças (cama elástica, piscina de 
bolinhas e escorregador inflável), algodão doce, pipoca, salgados e docinhos grátis. A alimentação 
estava caprichada, com várias opções: bolos, milho, canjica, espetinhos e muito quentão. Cerca 
de 200 pessoas prestigiaram o evento, entre adultos e crianças. Alguns chegaram cedo para 
degustar os quitutes e foram embora somente no final da festa, às 23 horas. Os convidados elogiaram a programação da associação e agradeceram a todos 
que contribuíram: funcionários, diretores e empresas apoiadoras (Elton Seguros, Unimed e Cia dos Salgados).

  A reforma completa do Auditório da Aduem “Nadir Cancian” segue em ritmo acelerado e com previsão de entrega para setembro. Nesta semana está 
sendo realizada, na parte interna do auditório, a execução do forro de gesso e colocação das pingadeiras em granito para instalação das janelas. Na 
parte externa, iniciou-se  a realização da escada principal, caixas de passagem para recebimento de água pluvial, locação da rampa de acessibilidade, 
aterro, rampa e corredor. Nas fotos abaixo é possível conferir essa evolução de obras.

Evolução da reforma do auditório
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