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Ano 7 nº. 242

Maringá, 11 de março de 2015

UEM- Fim da Greve! As atividades na universidade devem voltar  à normalidade nesta segunda-feira (16).

Dia 8 de Março: Dia Internacional da Mulher

   Na sexta-feira (6) a Aduem homenageou as associadas com um animado happy hour, 
cerca de 80 mulheres prestigiaram o evento.  As convidadas foram recepcionadas 
com música, poesia, coquetel e muitos brindes. A comemoração iniciou-se com a 
apresentação da “Roda de Choro da UEM: Música Brasileira na Comunidade”, que 
integra o projeto de extensão do DMU, e declamações de poesias com a Marcia Capelete 
e Marie Tenório. O momento ocorreu em clima de muita amizade, descontração e de 
integração. As associadas elogiaram a organização e até pediram outra edição. Após 
o coquetel, as homenageadas participaram de sorteio de brindes oferecidos pelas 
empresas: Dias Bike, Unimed, Elton Seguros, Studio Pilates, Nutri e Ação, Couro.com 
e Esmalteria Nacional.
  “Parabéns a todas que participaram e muito obrigado às empresas parceiras 
da Associação por presentearem nossas associadas com lindos kits. Viva o Dia 
Internacional da Mulher na Aduem”, disse o presidente Carlos Sica.
Feedback no facebook
  Desde as primeiras publicações de fotos do happy hour no facebook da Aduem, as 
pessoas estão comentando e compartilhando as imagens.
   -“Representando as docentes, agradeci a Aduem Uem pela realização do evento. 
Foi tudo de muito bom gosto. O grupo de choro do projeto de extensão da professora 
Andréia Weber - música brasileira na comunidade - fez uma apresentação linda, e as 
colegas Marcia Capelete e Marie Tenório declamaram poesias para a mulher. Foi tudo 
lindo, parabéns ADUEM”. (Elaine Rosely Lepri).
  -”Foi show! Umas das melhores já realizadas. Parabéns mulheres!”. Josiane M. 
Pinheiro.
  “-” “Foi uma bela homenagem”. Annie Rose Santos.
  -“Este foi um momento de integração e muito bem organizado pela equipe da Aduem 
Uem, recebemos convite por e-mail... E parabéns as docentes que são heroínas na luta 
pela Educação na UEM! Obrigada a nossa Aduem Uem (Associação de Docentes) que 
carinhosamente registrou a luta das mulheres na sociedade e fez um evento brilhante 
para nós. Viva o dia internacional da mulher!”.  (Leonor Paini).
  -”Active no dia da mulher. Parabéns a todas as mulheres e a Aduem UEM pelo lindo 
evento”.   Caroh Rhoden.
  -”A Nutri e Ação esteve presente neste evento da Aduem Uem, no dia 06/03,  em 
comemoração ao dia internacional da mulher!!!  Obrigada Verônica Muller pelo 
carinho ao receber nosso brinde!!!”.  Fernanda Knupp.
   -”Linda festa. Agradecimentos para a equipe ADUEM que conduziu tudo tão bem”.  
Presidente Carlos Sica.

Homenagem às associadas supera expectativas


