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Ano 9 nº. 318

 Imperdível - Final do 15º Intercentros Aduem/2018 
    Neste sábado (19), a Aduem promoverá a Final do Campeonato Intercentros “Jair Henrique 
Alves”, a partir das 8h. Depois de  dois meses de competição, o campeonato chega à final 
com as equipes favoritas: CTC/CSA/CCB X AFUEM, que disputarão o título de 1º e 2º lugares 
do 15º Intercentros Aduem/2018. O último campeonato realizado pela Aduem foi em 2012, 
ou seja, são cinco anos sem o Intercentros, por isso é grande a expectativa dos atletas para 
esta última rodada. Nas fotos, as equipes que participam desta 15º edição do campeonato. 
(Equipe CCS não enviou foto).

 
     

Faça Curso de Música na Longevidade
  A Aduem está promovendo Curso de Música na Longevidade para sócios e comunidade externa da UEM. O curso é oferecido ao público da 
melhor idade e aposentados ou não, para promover a aprendizagem musical com ênfase no canto. As aulas  são desenvolvidas em grupo, 
uma vez por semana, com duração de1h30. 
  A professora do curso é Tatiane Fugimoto, com experiência comprovada com o público da melhor idade. Ela já atuou na UNATI.
  O curso ocorre em atendimento ao Convênio da Aduem/UEM, na sala do primeiro andar da academia da Aduem. Os interessados podem 
participar de uma aula experimental. Informações 3224-1807 ou 3246-6709.

 Homenagem Dia das Mães reúne sócios e familiares   

    

    O jantar em homenagem às mães associadas da Aduem foi realizado dia 05 de maio, no salão de festas, com a participação de sócios, 
familiares e amigos. O evento contou com a apresentação da Banda Duarte & Adriana e a presença de convidados animadíssimos. Durante 
a homenagem houve sorteio de um brinde oferecido gentilmente pela Ótica Comercial. Todos elogiaram a forma como foi preparada a 
homenagem às mães, desde a decoração do salão, o buffet e a banda musical. 


