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Editorial

Caro leitor

Nos próximos dias será NATAL e, em mais alguns, 
o REVEILLON. Isso significa que estamos encerrando 
2014 e às vésperas de um novo ano! Desde já, foi ótimo 
caminharmos unidos até aqui e  boa sorte para 2015.

No último dia 02 comemoramos o aniversário de 36 
anos da Aduem e, em clima de muita alegria e amizade, 
a data foi celebrada com o encerramento das atividades 
de fim de ano. A diretoria atual, Novas Perspectivas,  
agradeceu pelo apoio recebido nesse primeiro ano de 
gestão e destacou realizações que integram o Projeto 
de Revitalização da Aduem, no biênio de 2014-2015. 
Entre elas, as melhorias executadas na estrutura física 
da Associação e o lançamento do Portal da Aduem. 

A disponibilização da Academia com vestiários 
e saunas, e do centro de convivência também são 
destaques nesta edição de dezembro. 

O tema Rede Cicloviária de Maringá ganha a página 
03, e a Aduem, como entidade de Utilidade Pública, 
apoia essa iniciativa e se propõe a ajudar em  duas 
causas: Campanha Educativa e implantação da Rede 
Cicloviária. Mais que isso, convida todos os cidadãos 
para participar desse processo de mudança cultural.

Na página 07, a III Volta Rústica da UEM, promovida 
em novembro, é tema de lazer e prática de esportes 
como incentivo à qualidade de vida e que, a cada ano, 
está atraindo maior número de participantes.

Os eventos promovidos pela Aduem, o Jantar 
Dançante do Dia do Professor e o Aniversário dos 36 anos 
são registrados nas páginas 9 e 10. E a última página, 
12, conta com a mensagem de Feliz Natal e abençoado 
Ano Novo a todos os associados. 

Que venha 2015, cheio de PAZ, SAÚDE e CONQUISTAS.
Boa leitura!
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Expediente Aduem Informa

- A diretoria da Aduem comunica que o PORTAL DA 
ADUEM, disponibilizado desde novembro no endereço  
http://www.aduem.com.br/_portal/, é a ferramenta 
oficial de comunicação com o associado. Dessa forma, 
as mensagens eletrônicas enviadas pela secretaria são 
notificadas por e-mail, por isso o associado deve entrar 
no Portal para registrar o recebimento como um proto-
colo.

- O PORTAL DA ADUEM pode ser acessado de qualquer 
lugar do mundo, inclusive, do próprio celular e quando 
conectado à Internet, é possível acompanhar o extrato 
mensal.

- Além da parte financeira, o PORTAL oferece uma 
vasta gama de serviços de comunicação entre os asso-
ciados. No primeiro acesso, utilize o botão “Solicitar Se-
nha” e receba sua senha no seu email cadastrado.

- Caso haja dúvida na forma de utilização, entre em 
contato com a secretaria da Aduem pessoalmente ou 
por telefone.

- Ainda, todos os associados têm o direito de receber 
o Jornal Impresso e outras correspondências oficiais 
por correio, no conforto do seu lar, para tanto, informe 
no menu do PORTAL DA ADUEM essa opção.

* JURÍDICO - O departamento jurídico informa que o 
atraso nos compromissos financeiros com a Aduem ge-
rará, a partir de dezembro de 2014, multa de 10% mais 
juros diários previstos em lei. Por isso, todos os associa-
dos devem quitar seus débitos dentro do mês que foram 
gerados, com exceção de débitos parcelados em forma 
de mensalidade.

Secretaria: fechamento de 24/dez. até 04/janeiro de 2015; reabertura normal em 05/01/15.
Piscina: fechamento dias 24, 25, 26 e 31/dezembro e 01 e 02 de janeiro de 2015. 
Atendimento nos dias 27 e 28 de dezembro/2014 e 03 e 04 de janeiro de 2015; reabertura normal em 06/01/15.
Horário: das 15h às 19h.
Academia: fechamento de 24/dez. até 04/janeiro de 2015; reabertura em 06/01/15.
 RECESSO:
O Stúdio Active Pilates estará em recesso do dia 19/12 a 18/01/15. Retorno dia 19/01/15.
O Restaurante Nossa Cozinha do dia 19/12 a 19/01/15. Reabertura dia 20/01/15.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos!

HORÁRIO DE FIM DE ANO NA ADUEM
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Com o objetivo de modernizar a 
comunicação entre a associação 
e o usuário, foi criado o Portal da 

Aduem. A ferramenta vem sendo testa-
da desde o início da gestão Novas Pers-
pectivas (biênio 2014-2015). O novo 
sistema visa auxiliar o controle finan-
ceiro de cobrança da Aduem e, ainda, 
tornar mais acessíveis dados que dizem 
respeito aos  sócios. 

A novidade do projeto atual está na 
praticidade de poder acessá-lo de qual-
quer lugar do mundo. Com essa inova-
ção, o associado poderá acompanhar o 
extrato mensal por computador, tablet 
ou celular.

A modernização tecnológica na 
Aduem beneficiou todos os sócios. A 
colaboradora Letícia Kira explica que o 
novo sistema permite informatizar mais 
dados dos associados. Outra vantagem, 
segundo ela, está no envio de corres-
pondências. "Anteriormente, utilizá-
vamos muito os serviços de correios, 
agora é praticamente tudo enviado pelo 
portal, e o associado pode fazer essa es-
colha".

De acordo com o presidente Carlos 
Sica, a proposta é continuar inovando. 
"O portal será um instrumento impor-
tante na participação dos sócios e au-
xiliará no controle financeiro. Além de 
promover a interação entre os sócios, 

considerando que-  permite a interação 
por meio de mensagens, estilo rede so-
cial, sendo necessário-  apenas digitar 
parte do nome da pessoa (ver no MENU 
a opção "Pessoas"). Outra parte que 
modificará o sistema de cobrança é que 
os débitos serão lançados online pelo 
próprio gerador da despesa, com a au-
torização do associado no local. O com-
provante de despesas para ser utilizado 
na declaração do Imposto de Renda 
(IR) também será retirado diretamente 
do portal", disse Sica.

O Portal também informa o aniversa-
riante do dia, com isso, o associado pode 
enviar uma mensagem de felicitação a 
seus pares e, da mesma forma, receber 
mensagens.

Para  a associada Josiane M. Pinheiro, 
o Portal possui boa funcionalidade. "Con-
segui ver minhas informações de perfil e 
verificar meus débitos facilmente. Tam-
bém não tive problemas com a alteração 
de senha". 

O sistema computacional que compõe 
o portal foi elaborado em uma linguagem 
de programação que permite o acesso in-
tegralmente pela internet e fica armaze-
nado em um provedor de confiança, que 
garante os backups e a recuperação inte-
gral em caso de pane dos equipamentos. 

Cada associado tem uma ficha ca-
dastrada no portal e pode visualizá-la 
e informar alterações à secretaria pelo 
portal. A ficha é composta por quatro 
partes: dados pessoais, dados sobre a 
Aduem, dados sobre a UEM e dados so-
bre os dependentes.

No Portal, tudo é registrado e atua-
lizado, mas com muito sigilo. Somente 
a pessoa e a Aduem têm acesso a infor-
mações específicas, nada é revelado aos 
demais cadastrados. Quanto aos depen-
dentes, são cadastrados e vinculados à 

ficha do titular. 
Para o internauta acessar, pela pri-

meira vez, o site www.aduem.com.br/
portal, deverá clicar no botão: “Solici-
tar Senha”. Ao fazer isso, o sistema pe-
dirá ao usuário um e-mail para enviar a 
senha. Por isso, é importante assegu-
rar-se de que o endereço do e-mail in-
formado é exatamente o mesmo decla-
rado na secretaria da Associação pois, 
caso contrário, a pessoa não receberá a 
senha.

Caso haja dúvida na de utilização do 
portal, entre em contato com a secreta-
ria da Aduem pessoalmente ou pelo te-
lefone 3224-1807.

A modernização tecnológica na Aduem 

Presidente Carlos Sica segurando o smartphone 
com a a imagem do Portal da Aduem em evidência.

Em novembro de 2014 foi o lançamento do PORTAL DA ADUEM que passou a ser o 
meio oficial de comunicação entre a instituição e o associado. 

site www.aduem.com.br/portal

Inovação
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Aduem completa 36 anos

      A Aduem completou 36 anos no último dia 
02. A data foi comemorada com o encerramen-
to das atividades deste ano, em 09/12/14. Os 
convidados foram recepcionados no andar 
superior da nova academia, no centro de con-
vivência. Participaram da cerimônia cerca de 
60 associados. Na oportunidade, membros da 
diretoria discursaram sobre realizações que 
marcaram o primeiro ano da gestão Novas 
Perspectivas.

O presidente Carlos Sica abriu a cerimônia 
agradecendo a presença dos sócios, bem como 
o apoio recebido na administração da Aduem. 
Ele destacou a importância da participação 
dos sócios com os familiares nos eventos da 
associação.

"Ao findar este primeiro ano de mandato, 
frente ao biênio de 2014-2015, quero, pri-
meiramente, agradecer o apoio que recebi de 
colegas associados, de diretores e de funcio-
nários. As ações que integraram o projeto de 
revitalização e de modernização da associa-
ção, proposto pela chapa Novas Perspectivas, 
representam a inserção da Aduem no meio 
internacional, pois até professores que estão 
no exterior podem participar virtualmente da 
associação pelo portal. Com esses benefícios, 
a expectativa, agora, é que a participação dos 
sócios seja cada dia mais efetiva".

O diretor financeiro, Prof. Manoel M. A. da 
Silva, também agradeceu a todos que presti-
giaram o evento e citou pessoas que estiveram 
à frente de construções na Aduem, como o 
Prof. Carlos Tamanini (arquiteto), o Prof. Evi-
lásio Viana (tesoureiro da gestão anterior), e a  
gerente da Aduem, Andrea Vizi.

"A concretização dessa primeira fase de 
melhorias na Aduem é fruto da colaboração de  
todos", disse Manoel. 

O vice-presidente, Prof. Luciano Gonsalves 
Costa, em seu discurso, retratou diferentes 
momentos da consolidação da sede campes-
tre da associação: "a negociação da troca do 
campo de futebol intermediada pelo professor 
Fredi Telles, a construção da academia antiga 
e a definição do plano diretor da sede social, 

na gestão do professor Angelo 
Priori, a edificação do salão 
social, na gestão do professor 
Walmir Richeta, o fechamento 
da salão social com blindex, na 
gestão do professor Adalberto 
Mourão, a pavimentação do es-
tacionamento e construção do 
quiosque, na gestão do profes-
sor Washington Félix, a inau-
guração da piscina, na gestão 
do professor Wilson Rinaldi, o 
prosseguimento das obras de 
revitalização e de ampliação da 
sede social, na gestão do pro-
fessor Luciano Costa, e a en-
trega dos vestiários, da acade-
mia nova e o do espaço Gourmet na gestão do 
professor Carlos Sica". Ainda, ressaltou que 
a força da Aduem reside na união de pessoas 
que direta ou indiretamente sempre se dispu-
seram de alguma forma a dedicar-se volunta-
riamente por ela.

Por fim, o diretor de esportes, Marcelo Vi-
las Boa, parabenizou o Prof. Carlos Sica pelo 
exemplo de superação que, mesmo em trata-
mento de saúde, não se deixou esmorecer, e 
manteve o tempo todo inteirado da adminis-
tração da associação. 

"O Sica merece nossos parabéns pela li-
ção de vida que está nos ensinando. Ele é um 
guerreiro. Um atleta vencedor. Um exemplo a 
ser seguido. A Aduem engrandece com sócios 
dessa natureza, que voluntariamente colabo-
ram pela continuidade dessa associação de 
docentes".
    Desde a sua fundação, em 2 de dezembro 
de 1978, a Aduem vem realizando um trabalho 
voltado aos anseios de seus associados. 
Atualmente, a associação conta com 1.150 
filiados e mantém sede própria na Rua 
Professor Itamar Orlando Soares, 305, em 
Maringá.
   "A execução desses projetos é uma conquista 
coletiva e é o resultado da dedicação de 
voluntários e de todos que beneficiam 

grandemente toda a UEM. Vamos coroar os 36 
anos da Aduem prestigiando nosso momento 
festivo”, disse Sica.

Em 1999, a Aduem foi outorgada entidade 
de utilidade pública, e, desde então, vem bus-
cando ampliar as parcerias que possam trazer 
benefícios para o seu quadro associativo e para 
a comunidade em geral. Nos últimos anos, 
com o desenvolvimento de projetos de inte-
gração comunitária, a Aduem teve fortalecida 
a imagem pública perante a comunidade da 
UEM, bem como, a comunidade de Maringá e 
da região. São exemplos disso: o Bota-Fora de 
Sucatas, o Dia da Bicicleta, o Projeto Domingo 
no Campus, a Volta Rústica da UEM, o Projeto 
Talentos na Aduem, entre outros.

Neste biênio (2014-2015), a Aduem está sob 
a condução da Diretoria “Novas Perspectivas”: 
Carlos Benedito Sica de Toledo (Presidente), 
Luciano Gonsalves Costa (Vice-presidente), 
Manoel Messias Alves da Silva (Tesoureiro), 
José Adauto da Cruz (Vice-Tesoureiro), Ronal-
do Celso Viscovini (Secretário), Giuliano Go-
mes de Assis Pimentel (Vice-Secretário), José 
Uilson Padilha (Diretor Social) e Marcelo da 
Silva Villas Boas (Diretor de Esportes).

Associados e colaboradores comemoraram o aniversário da Aduem com coquetel, na Sede Social

Aniversário
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Mobilidade

Aduem apoia a rede cicloviária em Maringá

O     uso da bicicleta como meio de transpor-
te tem sido alvo de construção coletiva e 
apoio pela Aduem e pela UEM há alguns 

anos.
Como entidade de Utilidade Pública, nossa 

associação não mede esforços para incentivar 
as pessoas a utilizarem este modal. Já realizou 
passeios ciclísticos, competições e incentivou 
a UEM a sinalizar o campus com as "bicicle-
tinhas" pintadas no chão indicando trânsito 
compartilhado.

Há muito tempo temos estudado o caso da 
mobilidade urbana em Maringá- e conhece-
mos muitos casos de sucesso para poder com-
parar e chegar à conclusão que Maringá “não 
está atrasada” quando comparada somente à 
Amsterdam, na Holanda. Maringá está atra-
sadíssima quando comparada a Francisco Bel-
trão, à Joinville, à Toledo e às muitas outras 
cidades que arrecadam muito menos.

É uma triste constatação, mas veja só, To-
ledo tem 140 mil habitantes e conta com 40 
km de rede cicloviária, projeto já executado 
há anos.

Ninguém vive só de acerto, nem só de erro, 
Maringá foi exemplo para muitas outras ci-
dades quando resolveu fazer uma campanha 
para o motorista respeitar o pedestre, em es-
pecial, as faixas de pedestre. Ponto positivo 
para a administração. Estamos de parabéns 
porque melhoramos muito, mas a ignorância 
de alguns ainda ameaçam os pedestres e os 
ciclistas que transitam pela cidade. Nossos 
motoristas sequer ligam a seta quando vão 
“virar” e ainda reclamam dos pobres mortais 
que andam a pé ou de bicicleta.

Uma campanha educativa neste momento 
seria o mais adequado para nossa bela e enfei-
tada Maringá.

Estamos felizes por saber que o poder pú-
blico deu o ponta pé inicial para criar a rede 
cicloviária em nossa cidade. Pessoas serão li-
vres para ir ao centro da cidade fazer compras, 
pedalando com segurança, levar seus filhos 
para passear e se divertir. Funcionários pode-
rão ir trabalhar nas lojas da Avenida Brasil sem 
arriscar suas vidas. Isto é maravilhoso, porque 
cria assim, um novo caminho, livre e desim-
pedido para as pessoas escolherem seu modo 
de vida.

Lembramos da história da construção das 
ciclovias na Avenida Mandacaru e Pedro Ta-
ques, muitos reclamaram dessas obras. Criti-
caram porque ficaram caras. Hoje quando os 
ciclistas fazem uso dela, encontram pedestres 
mal educados, xingando ciclistas em plena ci-
clovia, iluminação depredada e a via estraga-
da pelo tempo e pelas raízes das árvores. Mais 
uma vez precisamos de educação em primeiro 
lugar e manutenção constante do nosso patri-
mônio.

A rede cicloviária é formada por ciclovias, 
ciclofaixas, ciclorotas e paramentos como os 
bicicletários. Tudo isto para assegurar as nos-
sas vidas, dos nossos filhos e dos nossos ne-
tos. Esta infraestrutura cicloviária foi alvo de 
pesquisa na UEM, na dissertação de mestrado 
do Prof. Tiago Botion Neri. Neste estudo, o 
pesquisador chegou à conclusão de que apro-
ximadamente 90 km de rede cobririam as par-
tes mais importantes da cidade, ligando todos 
os bairros ao centro e vice-versa. Porém, nada 
disto funcionaria sem a tão desejada campa-
nha educativa.

A rede cicloviária de Maringá também foi 
proposta por vários partidos políticos e can-
didatos, inclusive com indicação de 120 km 
de rede. Diversos documentos de compromis-
so foram assinados, o que falta agora é fazer. 

Mesmo os candidatos que não se tornaram 
prefeitos devem agora, honrar seu compro-
misso com a cidade e defender os 70 km res-
tantes.

A Aduem, como órgão de Utilidade Pública, 
se propõe a ajudar nestas duas causas: Campa-
nha Educativa e implantação da Rede Ciclovi-
ária. Mais que isto, convoca todos os cidadãos 
para participar desse processo de mudança 
cultural.

Vamos começar com um passeio ciclístico 
na Avenida Brasil? Nós queremos promover 
isso se a prefeitura concordar.

Prof. Carlos Sica
Presidente da Aduem



BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE 30/06/14 A 30/10/14
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Volta Rústica da UEM reúne participantes de três estados

Projeto Domingo no Campus

A  III VrUEM foi realizada no dia 09/11/14, no campus da UEM.

A  III Volta Rústica da UEM (VrUEM) regis-
trou 787 inscritos de diferentes faixas 
etárias, desde adolescentes a idosos. 

Havia participantes de cidades paranaenses, 
paulistas e catarinenses. Desses, 51,5% eram 
mulheres e 48,5%, homens. A maioria se ins-
creveu para a corrida (719). A caminhada re-
gistrou 68 inscritos. Do total, participaram 
650.

A 3a VrUEM não foi uma prova competitiva, 
mas de conscientização para prática de ativi-
dade física e de hábitos saudáveis. “Um even-
to com caminhada e corrida para quem busca 
superar a própria marca e qualidade de vida. 
Por isso não houve premiação, apenas um kit 
simbólico”, explicou o coordenador do even-
to, prof. Luciano Gonsalves Costa.

A largada foi às 8h30, precedida por orien-
tações de hidratação e exercícios de aqueci-
mento. Após o evento, os participantes e os 
colaboradores fizeram o descarte de resíduos 
de forma apropriada, e esse comportamento foi 
comemorado pelos organizadores, que também 
destacaram a integração, a recreação e o lazer 
entre as pessoas. A realização foi por meio da 
parceria Aduem/Afuem e Coordenadoria de 
Desportos e Recreação da UEM. A novidade 
dessa edição foi a criação do fundo de apoio 
solidário para o financiamento da Volta, que 
arrecadou R$ 681,00.  “Obtivemos um apoio tí-
mido, mas pretendemos manter essa iniciativa 
em prol do autofinanciamento do evento”, dis-
se o professor Luciano.

Para 2015, a equipe pretende uma edição 
noturna da VrUEM. Lembrando que esse evento 
integra o Projeto Domingo no Campus (objetivo: 
apresentar o campus sede da UEM como mais 
uma opção de lazer e prática de esportes em Ma-
ringá aos domingos), inaugurado pela Aduem, 
em 2012, com o lançamento da I Volta Rústica da 
UEM. 

Na avaliação do grupo Coiotes Maringá Run-
ning (https://www.facebook.com/profile) o 
evento superou as expectivas: "Parabéns aos or-
ganizadores da prova. Foi uma mistura de simpli-
cidade, humildade, energia, organização e ami-
zade. Ano que vem vamos contribuir muito mais 

com vocês. Obrigado da Equipe Coiotes Maringá 
Running".

Apesar de semelhanças com competições 
profissionais, a Volta Rústica da UEM é um 
evento de primeiros passos que contribui 
para a integração da UEM e das associações 
dos seus profissionais com a comunidade em 
geral, difundindo o conceito de qualidade de 
vida.

"[...] As corridas de rua são importantes 
para uma boa qualidade de vida, pois estimula 
a prática esportiva em grupos, o que aumenta 
o bem estar físico, mental, psicológico e emo-
cional, além de promover relacionamentos 
sociais, entre famílias e amigos. A III Prova 
Rústica da UEM foi a primeira corrida de rua 
que participei. Dessa forma, resolvi sair do se-
dentarismo e fazer o percurso da prova, que 
foi um pouco difícil para iniciantes, como eu, 
devido às ruas mais íngremes. Entretanto, 
não é impossível de ser executado. As ruas do 
percurso são bem arborizadas, o que contribui 
para que o calor não atrapalhe o desempenho 
dos participantes. Os pontos de acompanha-
mento ficaram bem localizados e a premia-
ção foi além do esperado, considerando que 

a inscrição era voluntária [...]. Parabenizo a 
equipe organizadora da prova pelo excelente 
trabalho", disse Mônica.

Na primeira edição, em 2012, a prova con-
tou com 200 participantes oriundos de Marin-
gá e 8 municípios da região noroeste do es-
tado. Em 2013, o evento contou com mais de 
1.000 inscritos, representando pelo menos 25 
municípios paranaenses e 5 municípios pau-
listas. Neste ano, foram quase 800 inscritos 
de 30 municípios paranaenses, 2 municípios 
paulistas e 1 município catarinense.

AGRADECIMENTOS
A VrUEM contou com o apoio: Revista Eucorro.

com, Jornal O Diário, Unimed/Maringá, Caixa Econô-
mica Federal, Sanepar, Restaurante Nossa Cozinha, 
Active-Studio Pilates, Sicredi, Projeto Tabagismo do 
Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, Rádio UEM 
FM, TV UEM, Run Time Brasil/Automação Maringá, 
Wise Up (Inglês inteligente), Reitoria da UEM, As-
sessoria de Comunicação (CPR, UEM FM e TV UEM), 
Prefeitura do Campus (Vigilância, Zeladoria, DSM, 
entre outros), Associação dos Docentes da UEM, 
Associação dos Funcionários da UEM, Coordena-
doria de Desporto e Recreação (equipe), e atleta 
Edivando dos Santos (coordenador do alongamen-
to coletivo).
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III Volta Rústica da UEM, 09/11/2014

Arquivo ASC/CIM

Arquivo ASC/CIM Arquivo ASC/CIM

Arquivo ASC/CIM
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Parceria SAPIENS COLÉGIO

Campanha promocional

   O SAPIENS COLÉGIO em parceria com a Aduem está oferecendo aos filhos dos docentes e demais servidores da UEM 
desconto de 12,04% para pagamentos das mensalidades dos 1º e 2º Anos do Ensino Médio e desconto de 17,66% para o 
pagamento das mensalidades do 3º Ano do Ensino Médio para 2015. 
  A Promoção é válida para matrículas realizadas até o dia 10 de janeiro de 2015. Para participar desta promoção, no ato da 
contratação no Ensino Médio do SAPIENS COLÉGIO, será solicitada a apresentação da carteira funcional do servidor para 
matrícula de seu dependente, além de que deverá confirmar a opção “Convênio Aduem”. 
  Informações: Secretaria do SAPIENS COLÉGIO. Telefone: (44) 3223 – 0201.

  O Dia do Professor, na Aduem, foi comemorado com jantar dançante. Na oportunidade, o diretor financeiro, Prof. Manoel M. A. Silva, dirigiu 
palavras de incentivo aos docentes.  
  “Desejo a todos colegas de profissão, queridos professores e professoras da UEM, que tenham sempre sucesso na brilhante carreira de ensinar, de 
levar conhecimento a tantas pessoas. Parabéns pela dedicação e comprometimento com a educação. Também muito obrigado por prestigiarem 
nosso evento”.

Comemoração do Dia do Professor reúne associados
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Galeria de parcerias em 2014

 Aduem agradece as empresas parceiras pelo apoio recebido em 2014

 Associados prestigiam coquetel de encerramento das atividades de 2014
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A  maioria das ações se encontra com 
sentença de procedência dos pedi-
dos em primeiro grau, aguardan-

do julgamento de recurso no Tribunal 
de Justiça. Algumas já estão em fase de 
cumprimento de sentença, das quais se 
realizam os cálculos para pagamento. As 
intimações para pagamento estavam sen-
do dirigidas à Paranaprevidência, a fim de 
evitar precatório ou requisição de peque-
no valor. Entretanto, com o advento da Lei 
n° 17.435, publicada em 21/12/2012, isso 
não é mais possível.

Uma das principais alterações trazidas 
por essa Lei foi a revogação do art. 27 da 
Lei nº 12.398/98, que constituía os Fundos 
Previdenciários como parte do patrimônio 
da Paranaprevidência, transformando-os 
em Fundos Públicos. Com essa manobra 
legislativa, não existe mais patrimônio da 
Paranaprevidência que possa ser utilizado 
para o pagamento de execuções em anda-
mento ou mesmo as futuras, uma vez que 
os fundos anteriormente utilizados para 
tal fim, passaram a ser públicos e impe-
nhoráveis.

O Tribunal de Justiça, em agravo de 
instrumento, decidiu que a execução da 
condenação deverá ser direcionada exclu-
sivamente contra o Estado do Paraná, en-
quanto sucessor legal da Paranaprevidên-
cia. Entendeu o TJ que deve ser aplicada 
a Lei Estadual n. 17.435/2012, que alte-
rou alguns dispositivos da Lei Estadual n. 
12.398/98, abaixo citados:

Art. 8º. Os Fundos Públicos de Nature-

za Previdenciária constituídos por esta Lei, 
atenderão exclusivamente ao pagamento 
dos respectivos benefícios previdenciários.

§ 1º. Cabe aos Poderes ou Órgãos do Es-
tado que administram orçamento próprio a 
responsabilidade pelo pagamento das res-
pectivas dívidas pretéritas ou diferenças que 
decorram de decisões administrativas ou ju-
diciais.

Art. 26. O Estado do Paraná e a PARANA-
PREVIDÊNCIA devem figurar como litiscon-
sortes em todos os processos judiciais que 
digam respeito à concessão, manutenção e 
revisão de benefícios previdenciários custe-
ados pelos Fundos Públicos de Natureza Pre-
videnciária.

Parágrafo único. Dada a natureza pública 
dos Fundos de Natureza Previdenciária, o Es-
tado do Paraná será o responsável direto pelo 
adimplemento de execuções decorrentes de 
ações em andamento e futuras a que se refe-
rem a este artigo, nos termos do art. 100 da 
Constituição Federal.

Até mesmo as execuções iniciadas antes 
da referida lei (que foram direcionadas à Pa-
ranaprevidência), estão sendo redireciona-
das ao Estado do Paraná, ou seja, os valores 
serão pagos mediante precatório ou requisi-
ção de pequeno valor.

EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA UNIMED.

Em data de 23 de abril de 2014, o Plená-
rio do Supremo Tribunal Federal declarou, 
por unanimidade de votos, a inconstitu-
cionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 

8.212/1991, incluído pela Lei n. 9.876/99, 
em sede de Recurso Extraordinário n. 
595838/SP com repercussão geral reco-
nhecida. Referida decisão teve seu acór-
dão publicado em Diário Oficial do dia 
08/10/2014, tendo sido opostos embar-
gos declaratórios pela União em data de 
21/10/2014.

Embora tenha sido declarada a in-
constitucionalidade da contribuição pre-
videnciária, ainda não se pode afirmar a 
inexistência da dívida da Aduem perante 
a União. Isso ocorre porque se encontra 
pendente de apreciação pelo STF o pedido 
de modulação dos efeitos daquela decla-
ração, ou seja, se a inconstitucionalidade 
será considerada desde a edição da Lei 
9876/99 ou somente após a decisão do 
Tribunal, em outubro de 2014.

AÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE 4%

Informes Jurídicos

   O presidente da Aduem, Carlos Sica, recebeu da família de Francisco Feio Ribeiro o livro "A jornalda de um obstinado", de  autoria 
do jornalista Antonio Roberto de Paula. Trata-se de uma narrativa literária em homenagem à memoria do pioneiro de Maringá e 
fundador do grupo Ribeiro, Francisco Feio Ribeiro. O valor arrecadado com a venda do livro será destinado ao Lar dos Velhinhos 
de Maringá. O livro está à venda na na secretaria do Lar, na Rua Ponta Grossa, nº 140, bairro Aeroporto, telefone (44) 3227-4559.  

Pioneiro maringaense é homenageado pela família

Por Dalila Maria Cristina de Souza Paz
Assessoria Jurídica da Aduem

Homenagem
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Boas Festas

"Que a PAZ e a COMPREENSÃO reinem em nossos corações 
neste NATAL e no ANO NOVO que se aproxima.

Que o clima de fim de ano, de festas, de alegria, de partilha 
e de fraternidade seja a base para encontrarmos sempre a 

verdadeira 
felicidade e a paz.

Que  nossos corações sejam plenos de esperança 
e que as nossas almas nos movam em direção ao bem comum".

Feliz Natal!

  

São os votos da Diretoria da Aduem e da equipe de colaboradores 
aos associados.

 BOAS F
ES

TA
S Próspero 2015.

(Gestão Novas Perspectivas/2014-2015)


