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Projeto Talentos na ADUEM

PÚBLICO PRESTIGIA ORQUESTRA DE FLAUTAS DA UEM
Nota de Agradecimento

   Dando prosseguimento às ações do Projeto Talentos na ADUEM (lançado 
em 08/3/2013), que é um projeto cultural de integração comunitária com 
o propósito de aproximar a ADUEM do público em geral por meio da cultura, 
recentemente foi iniciada parceria com a Escola de Música da UEM (EMU) 
como uma forma de reconhecer e prestigiar o trabalho desenvolvido pela EMU 
desde a sua fundação.
   Já como desdobramento dessa parceria, a ADUEM e a EMU estão buscando 
apoio para a execução de oficinas de iniciação à música instrumental e ao 
coro nos municípios da Região Metropolitana de Maringá. Outro resultado 
da parceria ADUEM-EMU: na última sexta-feira, 28 de junho, a Orquestra 
de Flautas da Escola de Música fez exibição na Associação em meio à 
programação da edição 2013 do Happy Hour de Caldos da ADUEM, sendo 
bastante elogiada pelos participantes do evento.
   Nesse sentido, registramos nossos agradecimentos à Escola de Música 
pela gentileza e sentimo-nos honrados pela oportunidade de estender uma 
apresentação da Orquestra de Flautas a associados e público em geral.
   Por fim, sublinhamos que a construção de instalações mais adequadas para 
a Escola de Música da UEM, que se constituiu a partir da “Casa da Música”, é 
um assunto que merece integrar o plano de obras de revitalização do território 
antigo da Universidade haja vista que apesar da amplificação do trabalho 
desempenhado pela EMU ainda hoje ela ocupa praticamente a edificação 
original da sala de operações da antena da Rádio Cultura de Maringá FM, 
construída no início dos anos de 1950.
   Ademais, pelo mérito notório, subscrevemos a pauta de reivindicações 
da Escola de Música da UEM por infraestrutura físico-civil e material e por 
recursos humanos.
   Sinceramente,

Luciano Gonsalves Costa, Prof. Dr.
Presidente da ADUEM
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