
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020-270 - Fone: (44) 3224-1807; 3246-6709 http://www.aduem.com.br; e-mail: aduem.jornalismo@gmail.com; aduem.secretaria@gmail.com

Maringá, 24 de abril de 2018

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

Ano 9 nº. 317

  Mês das Mães especial na Aduem
    O mês de maio é tradicionalmente conhecido como o mês das mães. Pensando nisso, a Aduem planejou 
algumas atividades que tornarão essa data ainda mais especial.
   Na primeira semana, nos dias 02, 03 e 04, haverá FEIRA COURO.COM, expondo casacos, bolsas, mochilas, 

cintos e carteiras em couro legítimo, diretamente do Rio Grande do Sul. A feira tem ótima aceitação entre os docentes e, a cada edição, atrai 
novos compradores.
  Dia 05, primeiro sábado, será promovido “JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES” no salão de festas. Todos associados, familiares 
e amigos de sócios estão convidados a prestigiarem. O cardápio será: frios aperitivos, filé mignon ao molho madeira, frango à delícia, arroz 
branco, purê de batata, rondelli presunto e queijo e saladas de folhas. O jantar será a partir das 21h, com animação da Banda Duarte & 
Adriana. A taxa de adesão é de R$ 40,00 e deve ser retirado até 03/05 na secretaria da Aduem.
  Ainda, as mães também serão presenteadas com “SPA DAY”, no dia 09 (quarta-feira)-um dia de beleza exclusivamente para elas-, com 
serviços de manicure e pedicure, drenagem linfática, massagem relaxante, designer de sobrancelhas, lavagem e escova para os cabelos. 
Tudo isso acompanhado de sucos e lanches. Interessadas devem agendar horário pelo 3224-1807. 

Feriado de 1º de Maio - Festa do Trabalhador
  A Aduem e a Afuem convidam os sócios para participar de um grande dia de comemoração pelo Dia 
do Trabalho. Haverá futebol adulto, diversos brinquedos para recreaçao infantil (com monitores), aulão de 
Zumba, piscina e um delicioso almoço servido na Afuem. Informe-se e participe.

 
A Aduem informa que não haverá expediente na secretaria nesta segunda e terça de feriado. 

Na segunda -feira, somente a ACADEMIA funcionará no Centro de Esportes de Lazer da Aduem UEM.

SECRETARIA DA ADUEM NÃO ATENDERÁ NESTA SEGUNDA E TERÇA DE  FERIADO

Neste sábado tem “Intercentro Jair Henrique Alves”
    Neste sábado(28) ocorrerá mais uma rodada pelo disputadíssimo títuto “Intercentro de Futebol da 
Aduem 2018”. As próximas partidas serão realizadas nos dias 05 e 12/05. Todos estão convidados 
a prestigiarem esse importante campeonato que envolve muita parceria e amizade. 

SEXTA/DIA 27 - PIT STOP - CRISTALIZAÇÃO DE PARABRISA
   Nesta sexta-feira, no estacionamento da Sede Administrativa, haverá o último “Pit Stop” no oferecimento 
da Porto Seguro, realizado pela Puma Auto Center. Uma oportunidade de cristalizar o parabrisa do carro e, 
assim, garantir mais visibilidade durante chuva, neblina ou escuridão. O serviço é gratuito. Aproveite!


