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Revitalização da ADUEM

Gestão apresenta primeiros resultados da revitalização da sede social 
  Em prosseguimento ao Projeto de Revitalização da ADUEM foi realizado na última semana o plantio de grama de 
placas em áreas da sede campestre: ao lado da cerca, próximo à entrada, e no jardim. O plantio terá a função de 
contenção da terra que desliza pelo barranco do estacionamento para a rua externa.

  Segundo o presidente Carlos Sica, essas melhorias fazem parte das ampliações programadas para a ADUEM, 
porém o objetivo é amplo e se estende também a ações que a tornem bem frequentada. “Algumas implantações 
são mais visíveis, tais como limpeza e organização do ambiente. O ideal é manter a associação cem por cento 
asseada. No entanto serão realizadas diversas ações neste início de gestão, inclusive para que o associado 
frequente mais as instalações disponíveis e participe dos eventos sociais”, salientou o presidente. 
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Como parte dos ajustes financeiros, a Diretoria se reunirá amanhã para deliberar sobre a forma 
de pagamento das mensalidades. Em breve somente serão aceitos débitos em conta bancária.

Cultura 
DMU REALIZA RECITAL COM A CASA CHEIA

  O Departamento de Música da UEM (DMU) 
promoveu no último sábado (24) um Recital 
no Encerramento do Painel FUNARTE de 
Regência Coral, no Auditório Luzamor. A 
ADUEM apoiou a realização deste evento 
e, na oportunidade, foi representada pelo 
presidente Carlos Sica. 

 Participaram da programação do painel 260 estudantes 
de regência, regentes, professores de música e cantores, 
de Maringá e outras localidades.

 Ontem o presidente Carlos Sica se reuniu com todos os 
funcionários da sedes administrativa e social da ADUEM para 
conhecer melhor  cada um e também expôr suas expectativas 
em relação às atividades a serem executadas na associação.  
No momento da reunião não houve expediente, a secretaria 
ficou fechada das 15h às 17h. 

Presidente da ADUEM se reúne com colaboradores


