
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020-270 - Fone: (44) 3224-1807; 3246-6709 http://www.aduem.com.br/_portal/; e-mail: aduem.jornalismo@gmail.com; aduem.secretaria@gmail.com

Maringá, 06 de abril de 2018
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Ano 9 nº. 314

ADUEM PROMOVE CURSO DE MÚSICA NA LONGEVIDADE 
  Estão abertas as inscrições (até 30/04) para o curso de “Música na Longevidade”, que a 
ADUEM promoverá a partir de maio. O curso é oferecido a pessoas com 50 anos ou mais 
aposentados ou não, para promover a aprendizagem musical com ênfase no canto. Neste 
primeiro módulo: “Palavras Cantantes, Ouvidos Pensantes”, o objetivo é enfatizar as memórias 
musicais, exercitar a acuidade auditiva e o prazer ao cantar.
  A professora Tatiane Fugimoto tem experiência comprovada com o público da melhor idade 
e já atuou na UNATI – UEM com muito êxito.
  As aulas terão duração de 1h30m em encontros semanais (1x/semana) e turmas de 06 a 20 alunos. 
  Os horários deverão ser preenchidos com o número mínimo de alunos para iniciar as turmas. 
  Para informações de horários e inscrições: secretaria da ADUEM 3224-1807.

 Vem aí:   Campeonato Intercentro 
        Jair Henrique Alves

  Inicia-se neste sábado, o Campeonato Intercentro “Jair 
Henrique Alves”, em atendimento ao Convênio Aduem-UEM. 
Esta edição homenageia o professor Jair, por ter sido um 
dos idealizadores e grande incentivador do grupo de futebol 
dos docentes que se reúne, semanalmente, no campo da 
Aduem, Centro de Esportes e Lazer da UEM. 

O campeonato terá início as 08h, 
nos dias 07, 14, 21 e 28/04 e 
05, 19 e 26/05. 
Cada equipe tem de 12 a 20 
atletas representando os Centros 
de Ensino da UEM. 

As inscrições poderão ser feitas até o início do campeonato 
junto à comissão organizadora. 

  O professor Fernando Starepravo, diretor de esportes da 
Aduem, é quem coordena o evento. 
  
  Os pais poderão levar seus filhos na hora dos jogos, 
pois a Aduem terá recreador disponível com diversas 
brincadeiras e diversões.

Casa da Vacina anuncia - a Campanha de Vacinação 
contra Gripe será dias 09, 10 e 11 de abril. Portanto, na 
próxima segunda-feira os associados já poderão receber a 
vacina na Aduem.  Lembrando que os valores referente às 
doses administradas serão debitados em folha mediante 
autorização assianada pelo titular (não há necessidade de retirar antes a 
autorização).
Valores: Trivalente R$ 58,00 e Tetravalente R$ 70,00
Local: Auditório Nadir Cancian
Horário: 9h às 17h 

 ENERGIA FOTOVOLTAICA 
  Você conhece ou já ouviu falar?

  A Aduem promoverá uma reunião com os 
associados, com as empresas prestadoras deste 
serviço e com a Copel, para debater este assunto.  

Uma solução que o meio 
ambiente agradece!
Em breve divulgaremos a 
data. AGUARDE.


