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Maringá, 02 de agosto de 2017

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

Ano 8 nº. 304

Venha 

Aduem amplia área de esportes e de lazer
   Com o objetivo de oferecer mais lazer aos sócios, a Aduem ampliou a área de esportes 
na associação. Em breve, será inaugurada uma quadra para a prática de Vôlei de Areia e 
Beach Tênis (o beach tênis é um jogo divertido e está fazendo muito sucesso) e uma quadra 
exclusivamente para Tênis. As duas instalações estão sendo concluídas, faltando apenas 
alguns detalhes para a liberação de uso, que ocorrerá durante uma programação especial de 
jogos. Os interessados em participar dos jogos de inauguração deverão se inscrever com o 
professor Daniel Tupan Tognim, na academia, ou pelo 3246-6709. 
  Outros investimentos na área de lazer, que a administração vem realizando, incluem a 
manutenção do Play Ground, aquisição de materiais esportivos e sala de jogos.

  A reforma geral do Auditório Nadir Cancian, 
com previsão de entrega para final de 
setembro, chama atenção nesta fase de 
instalação do forro e conclusão da parte 
elétrica externa. Observa-se uma moderna 
arquitetura ganhando forma, seja pelos 
detalhes na acústica, com a elaboração em vários níveis para melhor absorção 
do som, ou mesmo pela iluminação especial que valoriza o projeto. Nesta 

semana foi concluída a execução 
da escada principal, a locação da 
rampa de acessibilidade e o aterro 
do corredor externo que receberá 
um paisagismo apropriado.

Construção em andamento Comemoração DIA DOS PAIS 

  A  Aduem promoverá no dia 27 de agosto almoço de 
confraternização pelo dia Dia dos Pais. Será uma manhã 
de domingo repleta de atividades para toda a família. Com 
brincadeiras para os pais se divertirem com os filhos e outros 
atrativos. O almoço será churrasco com acompanhamentos.
    Os convites estão à venda na secretaria da Sede Administrativa.  
Reservas pelo 3224-1807.


