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Ano 9 nº. 321

Colônia de Férias para sócios e 
comunidade externa 

  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, Rua 
Professor Itamar Soares, 305 (ao lado da UEM). Informações: (044) 
3224-1807 ou https://www.facebook.com/SABrinquedosmga.

Festa Junina supera expectativa em participações
     No último sábado (16), a Aduem realizou a Festa Junina no Centro de 
Esportes e de Lazer da UEM/ADUEM reunindo cerca de 170 pessoas. 
O arraial foi bem animado, com músicas alegres, alimentação típica 
e um ambiente colorido e harmonioso que encantou a todos. Os 
convidados se divertiram com a dança de quadrilha, organizada 
pela professora Cida Maia, e se descontraíram vendo as crianças a 
brincar pelo salão. Todos comemoraram o sucesso da festa . 
  Os trajes coloridos, as brincadeiras populares e as delícias dos 
pratos típicos foram os principais destaques do arraial. Nesta 
edição, a moldura de quadro para foto junina também fez muito 
sucesso entre os convidados. Ao final, a Aduem agradeceu a todos 
que prestigiaram o evento e, ainda, aos apoiadores: Elton Seguros, 
Unimed, Solution Odontologia, Sicredi e Extramed.   

Vem aí: Family Park na Aduem 


