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Maringá, 08 de junho 2018

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

Ano 9 nº. 320

Inscrições abertas para COLÔNIA DE FÉRIAS na Aduem
    Em parceria com a SA Brinquedos, a Aduem promoverá Colônia de Férias de 16 a 20 de julho para crianças de 3 a 10 anos.  O evento é 
aberto à comunidade externa da UEM. Durante a semana serão desenvolvidas diversas atividades recreativas, tais como: oficinas educativas, 
passeio na fazenda, ônibus ECO Expresso, just dance, brinquedos infláveis e outras ações ao ar livre, SEM celulares e jogos eletrônicos.
   Após o término da Colônia, no sábado (21), a diversão continuará para as famílias com uma programação especial. Será realizado o Family 
Park, das 14h às 17h, com recreações que priorizem a interação das crianças com os pais e também com os amigos.
    Local: Aduem (Centro de Esportes e de Lazer da UEM/Aduem)
    Horário: 13h30 às 17h30
    Valores incluindo lachinho: Sócio R$ 130,00 (a semana) e não-sócio R$ 150,00 (a semana). Diárias no valor de R$ 30,00 para sócio e não-
sócio R$ 40,00. As inscrições estão sendo realizadas somente na Aduem. Informações: 3224-1807.

 Decoração do auditório Nadir Cancian está concluída
 O auditório Nadir Cancian recebeu nesta semana a sua mesa principal, feita também com madeira de demolição, aproveitando 
das antigas esquadrias. A mesa, bastante imponente, combina com a decoração e preenche o espaço de honra das solenidades 
e de eventos.

Festa Junina na Aduem será dia 16
    O mês de junho chegou e com ele a temporada das festas típicas do ano. Na Aduem, a animação e o corre-corre com os preparativos do 
arraial já começaram. No próximo final de semana, dia 16 (sábado), haverá uma grandiosa Festa Junina na associação, para a qual todos 
os sócios, familiares e amigos estão convidados. 
   Nesta edição, a dança de quadrilha será coordenada pela professora Cida Maia do curso de dança da Aduem. Por isso é importante que 
todos os convidados estejam com o traje caipira para caracterizar melhor o clima junino e deixar a festa mais descontraída e alegre. 
   Também haverá brinquedos e barracas para as crianças e os adultos se divertirem. Além da fartura em doces, pipocas, salgados, espetinhos, 
bolos e os tradicionais pratos típicos de milho. Alguns produtos serão servidos gratuitamente devido a doações de empresas parceiras da 
Aduem, outros terão um custo simbólico. 
   A festa será realizada no Centro de Esportes de Lazer da UEM/Aduem, a partir das 18h. 


