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Maringá, 29 de junho de 2015

Ação Contra Corrupção

Projeto anticorrupção visa atingir público em geral

  Está chegando a hora de encerrarmos o ciclo vicioso da corrupção com um basta coletivo. Se, para alguns, isso significa muito utópico, para a Aduem e demais instituições à frente da Campanha 
Educativa Contra Corrupção, de Maringá, trata-se de uma possibilidade ao alcance de todos. Para o grupo, a forma mais eficaz seria por meio da EDUCAÇÃO. 
  Na próxima semana, na Aduem, haverá uma reunião para avaliar o material que está sendo confecionado para a campanha: folders, charges, publicidade para painel eletrônico, veículos de 
comunicação disponíveis, camisetas, teatro e planejamento de atividades didático-pedagógicas para educação infantil, da rede pública.
  De acordo com o coordenador do grupo, professor Carlos Sica, a proposta inicial é sensibilizar a sociedade para práticas educativas que levem à mudança de comportamento, e començando pelas 
crianças. “Quando ensinamos aos filhos, desde cedo, o senso de justiça, eles crescem sabendo que o correto é ser justo, então criam o hábito de dizer ‘NÃO’ a qualquer ato corrupto”.
  As instituições envolvidas até o momento, Aduem, Sincomar, Sesduem, Cocamar, ACIM, Copejem, Conseg, OAB/Maringá, Brasil Limpo, Ciclonoroeste e Polícia Militar, decidiram combater a 
corrupção com ações efetivas e permanentes, a fim de que o povo não deixe morrer a indignação do momento. 
  O lançamento da campanha foi agendado para setembro e terá aporte financeiro das próprias instituições envolvidas no projeto.

1ª reunião na Aduem, dia 02 de junho. 3ª reunião na Aduem, dia 22 de julho.2ª reunião na Aduem, dia 17 de junho.

"O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons." Martin Luther King

Projeto de revitalização da Aduem promove mais qualidade no ambiente de trabalho
  A primeira etapa da reforma da secretaria da Aduem, praticamente, está concluída, faltando apenas o mobiliário. Em breve será realizada a manutenção das demais dependências administrativas, tal 
como, o setor de jornalismo, o jurídico e a garagem. “A estrutura do nosso prédio principal pode até ser comprometida se tais investimentos não forem realizados”, explica o presidente Carlos Sica.


