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Maringá, 28 de março de 2018
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Ano 9 nº. 313

Baque Mulher antecipa apresentação para quinta-feira

 A Aduem informa aos sócios que o Centro de Esportes 
e de Lazer da Aduem/UEM estará fechado no Feriado 
desta Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa.
 No sábado funcionará somente a piscina.
 Aduem agradece pela compreensão e deseja a todos 
bom descanso!

  O grupo cultural “Baque Mulher” se apresentará nesta quinta-feira (29), no Centro de Convivência da Aduem, em atendimento ao convênio 
da Aduem/UEM. Esta apresentação ocorreria no sábado e teve de ser antecipada devido ao feriado de Páscoa. O Baque Mulher porporciona 
um encotro alegre de mulheres e leva  às participantes o ritmo que representa a cultura  do Maracatu. Trata-se de uma troca de saberes e 
aprendizado da cultura brasileira. O evento é gratuito e todas as mulheres são bem-vidas!

Feriado de Páscoa

 Vem ai:   Campeonato Intercentro
        Jair Henrique Alves

 Em atendimento ao Convênio UEM/Aduem, os jogos serão aos 
sábados pela manhã, dias 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 19/05 e 
26/05. Conforme o regulamento, cada equipe poderá inscrever o mínimo 
de 12 e o máximo de 20 atletas, representando um ou mais Centros 
de Ensino da UEM. As inscrições deverão ser realizadas antes do 
início do campeonato, em data estipulada pela CCO, e poderão ser 
realizadas substituições e inclusões de atletas até o início da fase 
semifinal do campeonato.

 A Escola de Futebol Infantil da Aduem está participando do campeonato 
“Liga de Maringá de Futebol Suíço e de Campo”, que ocorre de março a 
maio. Ontem a equipe Sub 13 jogou em Ângulo contra o Grêmio Mouraense  
e empatou, ficando com o placar 0x0.
 Parabéns às nossas crianças que escolheram a jogada certa, unindo esporte 
e diversão. Lembrando que a escolinha é para filhos e filhas de sócios, e 
também está aberta à comunidade externa. Os treinos ocorrem às TERÇAS 
e QUINTAS no período da MANHÃ, às 10h, e TARDE, às 16h30. Aos 
SÁBADOS somente pela MANHA, às 9h.
 AGENDE UMA AULA EXPERIMENTAL PARA CONHECER NOSSA ESCOLA.
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Sub 13 Aduem empata jogo contra o Grêmio Mouraense

 “Pit Stop” na Aduem (cristalização de para-brisa)
Datas: dias 03, 11, 19 e 27/04
Das 8h45 às 13h
Local: Estacionamento da Aduem


