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Maringá, 22 de junho de 2015

Imperdível Domingueira Dançante na Aduem, dia 26
  O projeto “Roda de Choro: Música Brasileira na Comunidade”, com o apoio da Aduem promoverá 
um baile - “Domingueira Dançante”, neste domingo, dia 26 de julho, das 19h às 23h, na sede 
campestre da Aduem, ao som de muito samba, forró, bolero, salsa, tango, etc. A equipe também está 
se organizando para servir caldos e drinks. O ingresso antecipado pode ser adquirido no valor de R$ 
10,00 (na hora o valor do ingresso será R$ 15,00).
  O projeto foi convidado para a III Conferência Panamericana da ISME (International Society for 
Music Education) a acontecer em Lima, Peru, no início de agosto. Por isso, a promoção desse evento 
faz parte da campanha realizada pelo grupo a fim de levantar fundos para a viagem. Nesse sentido, a Aduem apoia essa iniciativa e 
convida os associados a prestigiarem a “Domingueira Dançante”.

 A campanha também inclui: 
•Venda de camisetas exclusivas;
•Promoção de bailes (em breve mais informações);
•Venda de um segundo CD (um trabalho primoroso, que conta inclusive com um choro de Geraldinho do Cavaco, além de composições 
inéditas e outras de domínio público - Noel Rosa, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga). 
•Vakinha online - um espaço no qual você pode entrar e contribuir com o grupo por meio de doação. É muito fácil doar, basta acessar ht-
tps://www.vakinha.com.br/vaquinha/roda-de-choro-uem-na-isme-2015-lima-peru.
  Informações e encomendas do CD e camisetas pelo fone 9709-0164 (whatsapp), email andreiaveber@gmail.com
Fonte:http://www.muco.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4879:brasil-no-diva-corrupcao-e-uma-doenca-
-cultural&catid=36:em-exibicao&Itemid=55

Grupo União Contra Corrupção define data para campanha educativa

   Nesta quarta-feira, pela manhã, a Aduem recebeu novamente o Grupo União Contra a Corrupção para definir o cronograma e 
as atividades que serão desenvolvidas com a Campanha Educativa Anticorrupção, a ser realizada em  semtembro, em Maringá. 
Dentre as sugestões apresentadas pelas instituições e discutidas pelo grupo, quatro propostas foram encaminhadas: a confecção 
de 50 mil forders, camisetas, publicidade em outdoor eletrônico e o projeto piloto em uma escola pública do Ensino Fundamental.  
  Participaram da reunião o presidente do Sicomar, Leocides Fornazza, e o diretor, Moacir Morais, representando a OAB/Maringá, 
o procurador do Estado, Dr. Joaquim Mariano Paes de Carvalho Neto; do Copejem, Renam Gabriel F. Detros; da Aduem, a advogada 
Dalila Paz, a jornalista Elisabeth Natale, e o presidente Carlos Sica. 
   O lançamento da campanha foi agendado para setembro e terá aporte financeiro das próprias instituições envolvidas no projeto.

   Em conformidade com as disposições estatutárias da Aduem, no uso de suas atribuições legais, convocamos os usuários do Seguro Sul América Saúde para uma Reunião, a ser realizada no dia 
23/07/2015 (quinta-feira), às 15h, no Miniauditório da Aduem, para tratar dos seguintes assuntos:
 1) REAJUSTE ANUAL DO PLANO com base no percentual da VCMH (Variação dos Custos Médicos Hospitalares) que atualiza a US (Unidade de Serviço) em 15,65% e na sinistralidade a ser 
aplicada no percentual de 34,13 %sobre as taxas do seguro. Total de reajuste proposto pela seguradora 49,78%. Contamos com a presença de todos.

Reunião nesta quinta-feira com usuários do Seguro Sul América 


