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Saúde do Homem
Outubro foi o mês escolhido para fortalecer a luta 

contra o câncer de mama. Em novembro, a Aduem 
se mobilizará em favor da saúde dos homens. Por 
isso, a campanha será “Novembro Azul”.  Indivídu-
os com história familiar de câncer de próstata, afro-
descendentes, sedentários e obesos devem iniciar 
a prevenção a partir dos 45 anos. Fonte: http://
www.saudedaprostata.org.br

Em recente decisão, o Juiz da 5ª Vara Federal 
de Maringá atendeu o requerimento da 
Aduem de dispensa dos depósitos judiciais 
relativos ao Fundo Preventivo Unimed. Pág. 04.

Fundo preventivo Unimed

Pequenas mudanças e grandes resultados
Gestão Novas Perspectivas avalia revitalização da Aduem

A Aduem realizou mais uma vez  o "Domingo no Campus" com a 1ª Caminhada Rosa na 
UEM. Foi um domingo diferente para quem teve coragem de levantar uma hora mais cedo (pri-
meiro dia do horário de verão) para lembrar todos sobre a luta contra o câncer de mama. 
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Editorial

Caros colegas, assumimos a Presidência 
da Aduem com o objetivo de realizar a 
mudança tão desejada pelos associados.  
Propusemos, então, sermos uma associação 
que pratica o associativismo e apoia a UEM nos momentos 
de crise no Paraná. Assim, modificamos o modo de ser 
da Aduem, com foco no professor associado, sem perder 
o vínculo com a nossa querida UEM, pois amamos a 
Universidade e amamos a Associação, que hoje está 
mais limpa, mais bonita, mais agradável e, sobretudo, 
mais eficiente.

A revitalização das Sedes Social e Administrativa, 
conforme divulgado no Boletim Eletrônico, ao longo 
de nossa gestão, foi uma de nossas prioridades. 
Vale ressaltar que o projeto também se estendeu ao 
local de trabalho dos colaboradores. As melhorias 
implantadas, como a construção de uma cozinha na 
Sede Administrativa, do refeitório na Sede Social e a 
reforma da secretaria, integram essas ações, além de 
outros reparos, tais como as torneiras pingando que 
foram consertadas. Uma medida também importante 
foi a troca de lâmpadas convencionais por LEDs, que 
geraram significativa economia de energia elétrica. 

Ainda vale destacar a limpeza da sede social, o 
atendimento ao Futebol, as melhorias na Sauna e na 
Piscina (agora com hidroginástica), a academia mais 
equipada, os sanitários novos com água aquecida, o parque 
infantil, que foi melhorado, a revitalização da secretaria 
e o estacionamento e, ainda, as salas do jornalismo, da 
advocacia, da presidência, a garagem e os auditórios, que 
estão em reforma. Os eventos sociais realizados com boa 
frequência dos sócios também enalteceram a atual gestão. 
Visto que partimos da média de 50 associados participantes 
e atingimos a atual média de 120 participantes.

Por isso, podemos afirmar que administramos a Aduem 
verdadeiramente como uma associação, praticando o 
associativismo e valorizando as questões sindicalistas 
conjuntamente com os nossos honrados sindicatos. Com 
isso, atendemos 100% dos pedidos dos associados, do mais 
simples ao mais complexo. Então, temos a convicção de 
que nosso trabalho, realizado em equipe, tem aprovação 
geral. 

Leiam nesta edição as principais ações executadas 
pela gestão Novas Perspectivas, biênio 2014/2015. 
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Expediente Diretoria

O Professor Carlos Benedito Sica de Toledo, Presiden-
te da Aduem – Associação dos Docentes da Universidade 
Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca os associados para a eleição da Diretoria 
e Conselho Consultivo a ser realizada no dia 26 de no-
vembro de 2015 para o biênio 2015/2017, observando o 
que segue:

1.Fica determinado o seguinte Calendário Eleitoral:
a)14/10/2015, às 09h – início das inscrições das 

Chapas.
b)29/10/2015, às 17h – término das inscrições das 

Chapas.
c)05/11/2015, às 10h – homologação das Chapas 

pela Comissão Eleitoral.
d)07/11/2015 a 20/11/2015 – divulgação dos Pro-

gramas das Chapas pela ADUEM.
e)26/11/2015, das 9h às 21h – processo de votação.
f)26/11/2015, a partir das 21h10min – Apuração das 

urnas.
g)02/12/2015, às 17h – Posse da Diretoria e do Con-

selho Consultivo.
2.Ficam nomeados para compor a COMISSÃO ELEI-

TORAL os seguintes associados da Aduem: Prof. Dr. Ed-
milson Aparecido da Silva, Prof. Dr. Reginaldo Benedito 
Dias e Prof. Dr. José Marcos de Bastos Andrade.

3.A Comissão Eleitoral será responsável pela coorde-
nação do processo eleitoral, incluindo recepção e escru-
tínio dos votos, elaboração da ata final e posse da nova 
Diretoria e do Conselho Consultivo.

4.Cada Chapa poderá indicar uma lista com no míni-
mo 14 associados, 2 de cada Centro, como candidatos ao 
Conselho Consultivo.

5.A lista dos associados aptos a votar e o Estatuto da 
Aduem estão à disposição, na secretaria da Entidade, a 
partir de hoje, para quaisquer consultas.

Maringá, 25 de setembro de 2015.

Carlos Benedito Sica de Toledo
PRESIDENTE DA ADUEM (BIÊNIO 2014/2015)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ADUEM
PARA ELEIÇÃO DO BIÊNIO 2015/2017

Secretaria de segunda a sexta-feira: das 8h às 17h30
Piscina: HORÁRIO DE VERÃO: de terça-feira a domingo, das 9h às 20h. 
Academia: terça e quinta-feira, das 17h às 21h; quarta-feira e sexta-feira, das 16h às 20h. 
Futebol: todas terças e quintas-feiras.

EXPEDIENTE DA ADUEM

Gestão Limpa
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Gestão

Retrospectiva da gestão Novas Perspectivas

   A gestão Novas Perspectivas (Biênio 2014-
2015) assumiu a administração da Aduem no dia 
11 de abril de 2014, com o objetivo de revitalizar 
a associação tanto administrativa como tecnica-
mente, para isso, reformou não só a Sede Social, 
mas também a Administrativa. De acordo com o 
presidente Carlos Sica, durante a gestão foi ava-
liada a necessidade de revisar o modelo adminis-
trativo, o estabelecimento de metas e o uso do 
comportamento empreendedor, “a fim de trans-
formar fortemente nossa entidade em uma asso-
ciação que valorizasse tanto o associado quanto 
os colaboradores. Ainda foi implantado um novo 
modelo de negócios com o portal e a segurança 
dos servidores”, explicou.
  Em setembro foi inaugurada a revitalização da 
secretaria (com sala de estar e mobiliário plane-

jado), valorizando os servidores, pois a qualida-
de do trabalho melhorou a olhos vistos. Vale res-
saltar que toda essa reforma foi executada com 
dinheiro de convênios realizados com empresas, 
ou seja, nada foi retirado do caixa advindo das 
mensalidades dos sócios. Por isso, a Aduem tem 
a satisfação de apresentar as principais ativida-

des que marcaram a administração desse Biênio, 
para que os sócios tomem conhecimento do que 
foi feito e, dessa forma, possam avaliar a atu-
al gestão, que se diferenciou das anteriores em 
muitos aspectos.

  Dentre as propostas inovadoras e empreende-
doras para a Aduem, o Presidente Carlos Sica 
destaca a Revitalização das duas Sedes, Social 
e Administrativa, que, aos poucos, foram sen-
do reestruturadas. Segundo o presidente, até 
o final da gestão, pretende-se concluir outras 
melhorias.  Na Sede Campestre, as ações se con-
centraram na limpeza geral, na revitalização e 
manutenção dos jardins, nas melhorias do salão 
de festa e nas adequações do refeitório dos fun-
cionários. 
 Para o tradicional futebol, os investimentos fo-
ram em aquisições de bolas, de redes e rigor na 
proteção do gramado, na área do gol, o que man-

tém a qualidade do esporte. Ainda foi melhorada 
a acessibilidade do estacionamento ao quiosque 
e ao campo de futebol, com a construção da ram-
pa.  A iluminação do bosque com refletores de LED 
também fez a diferença tanto como efeito deco-
rativo quanto como medida de segurança. Além 
disso, a construção da nova academia tornou o 
ambiente agradável e aconchegante. Destaque-
-se, também, que foram comprados aparelhos e 
equipamentos novos, os quais modernizaram e 
facilitaram as atividades dos frequentadores.
  “Acerca do novo prédio, falta finalizar a instala-
ção da parte elétrica, que permitirá a instalação 
do ar condicionado e a conclusão da sauna e do 
ofurô. Da mesma forma que ocorreu o planeja-

mento financeiro para a realização das reformas 
e construções acima citadas, existe um recurso 
assegurado em poupança, oriundo dos parceiros 
da Aduem, para executar demais obras que serão 
retomadas e, em três meses, teremos a nossa sede 
social concluída. Estamos apenas aguardando a 
assinatura do termo de convênio com a UEM exi-
gido pela Procuradoria Estadual”, disse o presi-
dente. Outra inovação foi a criação de mais uma 
sala para aluguel, onde está instalado o Consul-
tório Nutrieação, parceiro da Aduem. 

  A Aduem recebeu importantes melhorias em 
2014 e em 2015. Em continuidade ao Projeto de 
Revitalização, a administração atual tem inves-
tido em serviços que valorizam as duas Sedes da 
Associação. "Todos os pedidos de associados que 
chegaram até nós, como retirar as placas de ci-
mento que ficavam embaixo dos balanços do par-
quinho, limpeza dos arredores da cantina, insta-
lação de escada na piscina (para idosos, obesos e 
pessoas com necessidades especiais) foram pron-
tamente atendidos”, comenta Carlos Sica.
  Na Aduem, campanhas são promovidas com vis-
tas a honrar seu título de "Instituição de Utilida-
de Pública", tais como campanha do agasalho, 
Aduem+Saúde, que envolve a academia, a hidro-
ginástica, a parceria com a Dias Bike para que os 
associados tenham facilidade de pedalar, a saúde 
preventiva da Unimed e da Uniodonto, a Nutri-
cionista e os cursos de alimentação sem lactose e 
sem glúten. Enfim, são atividades que valorizam 
o associado como ser humano, amenizando as 
dificuldades enfrentadas no estresse do dia a dia 
no trabalho. “Esperamos, agora, inaugurar o pro-
jeto de apoio ao pós-graduando, de modo a pro-
mover a saúde mental e física do associado, além 
de trabalhar a prevenção de doenças. Queremos 
tornar a Aduem cada dia melhor e mais útil para 
todos os sócios", completou Sica.

Pequenas mudanças e grandes resultados marcam a atual gestão
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  Todo dia é dia de lutar contra o Câncer de Mama, mas Outubro é um mês especial, 
é quando o mundo todo adquire tons de rosa para lembrar que a detecção precoce 
do câncer de mama é a principal arma contra essa doença, considerada a segunda 
maior causa de morte entre mulheres. Nesse sentido, no dia 18/10/2015, a Asso-
ciação dos Docentes da UEM (ADUEM) realizou uma caminhada no campus sede da 
UEM, com apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC).
   A concentração ocorreu a partir das 8h00, ao lado do Restaurante Universitário 
(RU), com saída às 9h30min, percorrendo um trajeto de 4 km. A caminhada serviu 
de incentivo às mulheres para a realização da mamografia, por isso, a Aduem pros-
seguirá essa campanha com a campanha Novembro Azul, de modo a incentivar os 
homens a fazerem o exame da próstata.

 

Avanços

 

Os associados da Aduem, usuários do plano de saúde Unimed, decidiram, em assembleia realizada no final de 2012, pelo depósito 
judicial das contribuições sociais a vencer até o julgamento do processo administrativo tributário. Em fevereiro de 2013, a Aduem iniciou 
o recolhimento e depósito em conta poupança das contribuições sociais relativas às faturas da Unimed do mês anterior, ou seja, janeiro 
de 2013. Em junho do mesmo ano, alcançou tutela antecipada em ação declaratória para fins de depósito das parcelas vincendas. Assim, 
a Aduem vinha efetuando os depósitos mensais em conta judicial, em caráter liminar, cujo objetivo era a suspensão da exigibilidade dos 
créditos tributários futuros.

Em virtude da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei n. 9.876/99 no Recurso 
Extraordinário n. 595838/SP, com repercussão geral reconhecida, a Receita Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 5, de 25 de maio de 
2015, que dispõe sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que presta serviço a empresa por intermédio de cooperativa 
de trabalho, exonerando as empresas tomadoras dos serviços. Nele, resta expresso que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não mais contestará e 
recorrerá nas ações relativas à mencionada contribuição previdenciária. Na prática, as empresas contratantes das cooperativas não têm mais a obrigação 
de recolher nenhuma porcentagem referente à contribuição previdenciária.

Com o fim da exigibilidade, a Aduem requereu judicialmente a dispensa dos depósitos futuros relativos à referida contribuição. Em data de 25/10/2015, 
o Juiz deferiu o requerimento da Aduem.

Diante dessa manifestação, a partir do próximo mês (competência novembro - para desconto em 30/11), não será mais descontado dos usuários do 
Plano de Saúde Unimed o valor referente à contribuição previdenciária.

Os valores já depositados em conta judicial permanecerão depositados, pois servem de garantia às execuções fiscais movidas pela União Federal con-
tra a Aduem, aguardando o julgamento das ações. Após o encerramento desse processo jurídico, o dinheiro depositado será devidamente devolvido aos 
associados, corrigido monetariamente e descontada a taxa administrativa da Aduem. 

Justiça dispensa depósito do fundo preventivo Unimed
Justiça dispensa Aduem dos depósitos 4,5% INSS Unimed

Aduem promove 1ª Caminhada Rosa na UEM

Dalila Paz
Assessora Jurídica da Aduem

 “Foi ótima nossa caminhada. Trabalho todos os dias na 
UEM e nunca tive essa oportunidade de contemplar o ver-
de maravilhoso do campus, o ar puro, pois estamos sempre 
apressados e, na maioria das vezes, de carro. Hoje tenho 
somente a agradecer a Aduem por essa oportunidade, sem 
falar na intenção que nos mobiliza, a prevenção do câncer 
de mama”, disse uma participante.
   Mídia apoia Campanha Novembro Azul da Aduem
  O presidente  Carlos Sica foi convidado para o programa de 
entrevistas "Destaque", da Rede Massa, para falar sobre a 
"Campanha Novembro Azul", promovida pela Aduem. A en-
trevista será transmitida dia 10/11, às 11 horas.
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Opinião

E m outubro foram revelados os finalistas 
do XII Prêmio Innovare. O Observató-
rio Social de Maringá ficou entre os três 

primeiros classificados na categoria Justiça e 
Cidadania.O vencedor será conhecido no dia 
primeiro de dezembro, durante cerimônia de 
premiação, no formato do Oscar, no auditório 
do Supremo Tribunal Federal (STF). O Prêmio 
Innovare é a maior recompensa concedida 
pela Justiça brasileira, que tem por objetivo 
premiar as boas práticas que contribuam para 
a melhoria do judiciário no Brasil. Em entre-
vista ao Jornal Aduem, a presidente da ONG, 
Fábia Sacco, falou sobre o reconhecimento 
do trabalho realizado pelo Observatório, que 
busca contribuir para o bom uso dos recursos 
públicos por meio da fiscalização da adminis-
tração pública.

Jornal Aduem - Este ano, o Prêmio Inno-
vare abriu uma nova categoria que recebeu a 
denominação “Cidadania e Justiça”, na qual o 
Observatório Social de Maringá foi classifica-
do. Como o observatório recebeu essa notícia?

Presidente do Observatório de Maringá, 
Dra. Fábia Sacco – Recebemos com muita sa-
tisfação essa notícia de que o nosso projeto 
estava entre os três finalistas. Quando tive-
mos conhecimento dessa nova categoria, fize-
mos a inscrição do projeto do Observatório e, 
no último dia 06 de outubro, ficamos sabendo 
que ele havia sido classificado entre os três 
projetos de maior relevância, em um univer-
so de mais de 240 inscritos. Isso foi de gran-
de orgulho e felicidade para nós. Mostra que 
a atuação e o envolvimento da sociedade civil 
de Maringá têm surtido resultados positivos e 
servido de exemplo para outros municípios. 
Para nós, é motivo de muita felicidade, mas 
também da sensação de aumento de responsa-
bilidade, pois cada vez mais nossa experiência 
interessará para outros indivíduos. Temos que 
redobrar nossa cautela para que continuemos  
trilhando um caminho correto, sempre pauta-
do no respeito aos gestores, mas com firmeza 
nas práticas quando nos deparamos com si-
tuações nas quais entendemos ser necessária 
nossa atuação e intervenção.

Jornal Aduem - Em sua opinião, o que le-
vou o projeto estar entre os melhores, poden-
do até ser o vencedor? Qual foi o diferencial? 

Presidente do Observatório - O momento 
reclama a participação do cidadão nos assuntos 
relacionados à população. Não podemos mais 
deixar que as coisas continuem como estão e 
sempre foram. O Brasil está passando por um 
momento único de despertamento e de mu-
dança de cultura. As pessoas estão começan-
do a acreditar que o envolvimento do cidadão 
comum nos assuntos que dizem respeito à so-
ciedade traz resultados. Estamos deixando de 
lado aquele estado de conformismo que ca-
racteriza em muito a postura do brasileiro em 
relação à política, de entendermos que, depois 
de eleito, o gestor faz o que quiser. Precisamos 
nos convencer de que o gestor é administrador 
de bem público e deve agir no interesse da co-
letividade, sempre pautado nos princípios que 
regem a administração pública. Assim, entendo 
que esse momento de indignação também foi 
preponderante para que nossa prática se des-
tacasse. É uma atuação democrática e cidadã 
que traz efetivos resultados. Em oito anos de 
trabalho do Observatório, conseguimos apon-
tar, em números, um proveito econômico para 
o Município que gira em torno de 83 milhões. 
Isso é aferível de forma objetiva. Não há como 
negar que a prática traz resultados úteis para a 
sociedade em geral.

Jornal Aduem - Em relação ao tema "Com-
bate à Corrupção", como promover a valoriza-
ção da justiça, da transparência e da honesti-
dade nas instituições públicas?

Presidente do Observatório - Contribuir 
com a melhoria do país é algo que cabe a cada 
um de nós, dentro de nossas limitações, em 
nossas atividades diárias. Por mais que seja-

mos pessoas ocupadas, sempre haverá espaço 
para contribuirmos com a construção de um 
país mais justo, livre e democrático. Práticas 
cidadãs, respeito aos direitos e às leis, farão 
com que consigamos modificar nosso querido 
país, tão sucateado por desvios de dinheiro 
que deveria ser empregado no desenvolvimen-

to e melhoria dos 
serviços públicos. 
Não podemos per-
der as esperanças na 
construção de uma 
sociedade mais jus-
ta. Particularmente, 
esse momento que 
o país atravessa é  
muito rico e propício 
para uma reformu-
lação das práticas 
lesivas que todos os 

dias se desvendam aos nossos olhos. E mais: 
não podemos reputar somente aos políticos 
a situação do Brasil, é necessário que o país 
mude culturalmente, que cada um de nós faça 
uma reflexão sincera sobre seus atos cotidia-
nos. É muito fácil chamar o outro de corrupto, 
porém, muitas vezes não nos atentamos com 
simples gestos do cotidiano que praticamos 
e que nada mais são do que atos de corrup-
ção, mas que já passaram a ser culturalmente 
aceitos. É necessária uma mudança de valo-
res. Uma postura rígida e inflexível com nós 
mesmos.

Jornal Aduem - Em uma sociedade des-
crente em relação ao senso de justiça, que 
tipo de atitude poderia marcar uma campanha 
educativa, de modo a atingir desde os mais jo-
vens?

Presidente do Observatório - Penso que 
a mudança ocorre por meio da educação, mas 
também por intermédio do exemplo. Sejamos 
cada um de nós a prática viva de bons exem-
plos perante nossos filhos e aqueles que nos 
cercam. Certamente, com nossas atitudes, 
cada um de nós fazendo sua parte, transfor-
maremos o Brasil em uma nação respeitada e 
livre de tantas mazelas.

Observatório Social de Maringá concorre a prêmio nacional
Entre 244 projetos inscritos para o Prêmio Innovare 2015, o Observatório Social de Maringá está entre os três finalistas. 
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ENTRADAS SAÍDA ENTRADAS SAÍDA
1. SALDO ANTERIOR 336.923,24 3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 2.694,86

Jornais e Revistas -            
Sicredi 732,00 Produção de Boletins/informativos 1.050,00
Sicredi Aplicação 316.925,23 Imprensa, Divulgação e Correio 1.644,86
Caixa Poupança(prov.custas processuais)11.125,09
Caixa Economica Federal 8.140,92

4. CANTINA 50.150,81 42.071,03
Receitas cantina/restaurante 38.454,93  

2. RECEITAS 422.380,97 Pagto Compras cantina
2.1 MENSALIDADE 148.387,46 Aluguel Cantina/restaurante 8.139,68    
Mensalidade UEM (Ativo) 105.139,05 Parceria Cantina 42.071,03
Mensalidade ADUEM (Aps) 43.248,41 Receitas cantina Sede Social 3.556,20
2.2 OUTRAS RECEITAS 273.993,51 Pagto Compras cantina Sede Social
Comissão Convênios 121.764,81 Aluguel cantina Sede Social
Taxas de reservas 1.935,00
Rec.Aluguel Pilates 7.631,64
Rec. Aluguel ITAM 3.200,00
Rec.Aluguel Salas comerciais 2.400,00
Rec.Investimento 5.388,00    
Taxa Cota Familiar 24.630,00  
Rec.4,5% INSS(fundo preventivo) 86.662,31  
Rend.Aplicação/poupança 6.248,00
Receitas Eventos e cursos 4.990,00    5. INVESTIMENTO 50.527,57
Receitas Eventuais 579,80       Móveis e Utensílios 30.778,60
Rec.custas judiciais -            Equipamentos e Maquinas 3.020,00    
Rec.Xerox / Telefone/ correio 6,00           Obras e Construções-materiais 8.398,97    
Receitas Financeiras 4.762,60 Obras e Construções-mão de obra 7.430,00
Rec.multa/juros estorno 461,55       Obras - Técnicos e Engenharia 900,00       
Rec.Usuario Plano e Seguro Saúde 3.333,80 Obras e Const. E Materiais 2ºfase -            
3. DESPESAS 287.703,02
3.1  PESSOAL 143.285,42
Sálarios/férias/13ºsal. 74.522,96
Secret.Estagiario 3.080,00
Encargos-func.e autonomos 38.870,19
Vale Transporte 2.655,10
Plano Saúde/odont/seg.vida. 15.621,17
Outros (vale aliment.) 8.536,00
3.2 DESPESAS GERAIS 141.722,74 6. CONTAS CORRENTES 2.807.884,56 2.797.042,63
Telefone 2.865,14 Recebim.Cheq.e Repasses 2.465.262,00
Água 787,66 Pagto Cheq.e Repasses 2.466.669,29
Luz 13.566,43 Recebim.estornos Professores 342.622,56
Seguros Gerais -            Estorno de Professores 330.373,34
Material de Escritório 1.130,99
Material de Limpeza 2.532,28
Mat.para Café, Lanche e refeições 800,20
Honorários Contábeis 4.304,00
Serviços de Vigilãncia 961,56
Comb. Manut.Cons.Veículo 582,79
Despesas Bancárias 4.603,68 7. SALDO FINAL 439.995,33  
Impostos e taxas 1.750,33
Serviços Prof.Pessoa Fisíca 3.020,00    Sicredi 755,87       
Manut.Cons.Maq.e Equip. 2.618,90 Sicredi Aplicação 398.867,13  
Manut./Reparos-sede adm e social 2.418,57 Caixa Econ. Poupança(prov.custas 11.431,19    
Materiais manut.piscina 1.753,00    Caixa Economica Federal 28.941,14  
Eventos e cursos 5.193,46
Material esportivo/futebol Intercentro 1.914,70    
INSS Fundo Preventivo (Unimed) 86.662,31    
Custas Judiciais 438,49       
Mensal.e Contribuições -            3.617.339,58 3.617.339,58
Repasse de taxas 1.280,00    
Mensalidade Sky 938,80 Maringá, 01 de outubro 2015
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica -            
Outras Despesas 1.599,45
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A corrupção na mira de todos nós
A corrupção, dizem, é inerente ao ser humano. Esta frase, de autor 

desconhecido, parece um biombo, atrás do qual tentam se esconder 
corruptos e corruptores. Mas é inegável que há no Brasil uma cultura 
enraizada de deslizes éticos permissivos. O filósofo Mário Sérgio Cor-
tella recomenda que não devemos nos assustar  com a sucessão de es-
cândalos que pipocam na mídia, porque não estamos vivendo no país o 
ápice da sujeira, mas o início da limpeza.

E o processo de limpeza é mesmo dolorido, se equivale ao espremer 
de um abscesso, que não melhora enquanto não for colocado pra fora o 
carnegão. Parece escatológico, mas não é. A figura de linguagem pode 
até provocar náuseas, mas não acreditamos que seja o caso de se re-
correr ao “Engov”, talvez uma água com gás possa resolver o mal estar.

A reviravolta que a roubalheira do dinheiro público anda provocan-
do em estômagos mais resistentes, os chamados estômagos de aves-
truz, é um dado positivo a se registrar na crônica política do Brasil atu-
al.

Há uma sucessão de escândalos ocupando grandes espaços da mídia 
impressa e também da eletrônica, que sem dúvida incomoda e deixa 
perplexos os menos avisados (e informados) . Mas é lícito reconhecer 
que pelo menos dessa vez, o cheiro de pizza sobre as várias operações 
do Ministério Público e da Polícia Federal é bem fraquinho e de certa 
forma, freia o apetite desmedido dos amantes do butim.

O fato concreto é que já tem ladrão do colarinho branco na cadeia 
e outros tantos costeando o alambrado das penitenciárias. Isso não é 

pouco num país que não tinha o hábito de punir agentes públicos cor-
ruptos e grandes empresários corruptores.

É ou não é um sinal positivo? Isso se deve, sem dúvida, à mobiliza-
ção da sociedade que, a despeito de um erro aqui e um prejulgamen-
to acolá, apresenta saldos animadores para o fortalecimento da nossa 
democracia. E nossa democracia, consolidada a partir da Constituição 
Cidadã de 1988, vem dando provas de que resiste a ventos e tempesta-
des, transformando-se dessa forma em dique de contenção ao avanço 
de ondas nazifascistas, via, principalmente, redes sociais.

Na verdade, há um processo de profilaxia em andamento no país, 
queiramos ou não. Claro, ainda vai demorar muito tempo para que a 
corrupção aqui seja reduzida a índices toleráveis. Esse tempo vai che-
gar, embora tenhamos que assistir por um bom tempo ainda, gente 
quebrando a dentadura, mas se recusando a largar a rapadura.

Enquanto isso, vamos em frente, com trabalhos de conscientização 
do povo, principalmente de jovens e de adolescentes, como esta cam-
panha que nasce na Aduem, de valorização da justiça e da ética, com o 
apoio de entidades e órgãos classistas, caso do Sindicato dos Comerci-
ários de Maringá, o SINCOMAR.

 

Por Messias Mendes
Jornalista, assessor de imprensa do SINCOMAR.

Opinião

A boa utilização da piscina depende da colaboração de todos

1. A piscina é de uso exclusivo dos associados e dependentes.
2. Podem utilizar a sauna os associados, dependentes e convidados.
3. A sauna masculina estará disponível para uso nas terças e quintas-

-feiras, a partir das 17h, e aos sábados, a partir das 14h. A sauna feminina 
estará disponível nas quartas e sextas-feiras, a partir das 17h e aos domin-
gos, das 9h às 16h.

4. A piscina estará disponível para utilização de terça-feira a domingo, 
no horário das 9h às 20h.

5. Nos horários destinados à limpeza e conservação das piscinas, só po-
derão permanecer em suas dependências os funcionários designados para 
esse fim.

6. A piscina poderá ser parcial ou totalmente interditada quando, a cri-
tério da Diretoria, for reservado o espaço para a prática de atividades re-
creativas programadas, aulas, competições, treinos ou festas programadas 
pela Diretoria.

7. Para a utilização destas instalações é imprescindível a apresentação 
de carteirinha do associado e de seus dependentes.

8. O convidado do associado deverá apresentar uma carteirinha provisó-
ria, válida tão somente para os dias solicitados.

9. O associado somente poderá apresentar convidado que tenha algum 

grau de parentesco e residir fora 
do Município de Maringá.

10. Para gozar do direito de 
apresentação de convidado para 
uso da piscina, o associado de-
verá estar quites com seus débi-
tos na Aduem.

11. É vedado aos usuários a 
entrada na piscina com trajes 
inapropriados, bem como fa-
zendo uso de loções e bronzea-
dores, devendo o usuário fazer uso do chuveiro da área de acesso antes do 
ingresso na piscina.

12. Não é permitido o uso de equipamentos de mergulho, respiradores 
ou similares, bem como boias, colchões de lona ou de plástico, remos, mas-
tros, pés de pato e boias de pneumáticos no interior da área das piscinas, 
exceto as boias de uso estritamente infantil.

13. É expressamente proibido entrar na piscina com garrafas, copos de 
vidro ou qualquer objeto cortante, bem como em estado de embriaguez, ou 
após ter ingerido qualquer alimento.

Este regulamento, em vigor, foi aprovado em 06/12/11, por Wilson Rinaldi (ex-presidente da Aduem, gestão 2010-2011).
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Professores são homenageados com jantar dançante
Eventos 

Comemoração do Dia dos Pais reúne cerca de 150 pessoas

  
  No dia 16 de outubro, a Aduem homenageou os docentes com um Jantar Dançante, na Sede Social. Além de degustarem um delicioso jantar, 
os professores participaram do sorteio de brindes disponibilizados pelas empresas Elton Seguros e Dias Bike, que sempre apóiam a promoção de 
eventos da Associação. 
  Na oportunidade, o presidente Carlos Sica fez um breve discurso de agradecimento aos colegas de profissão: “Nosso reconhecimento e o nosso 
muito obrigado a todos os professores. Desejamos progresso, soluções políticas, ótimas aulas, sucesso nas pesquisas e promissoras atividades 
de extensão e de cultura. Parabéns a todos”.
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 Parcerias 

Aduem Mais Saúde promove Workshop de Receitas

Atendendo ao pedido do Grupo de Trabalho da Autonomia (GTA/UEM), a Aduem reuniu um grupo de  associados 
para debater o tema da “Autonomia Universitária” no dia do professor (15/10). Participaram da reunião a presiden-
te da Sesduem, Sandra Ferrari, os professores Rivail Carvalho Rolim, Sueli Castilho Caparroz, Elaine Rosely Lepri, 
Josiane Pinheiro, Edmilson Aparecido da Silva, o presidente da Aduem, Carlos Sicas, e representando o GTA/UEM, 
os professores Osvaldo Roccio e Washington Luiz Félix Santos. 

O assunto da Autonomia foi iniciado pelos docentes presentes que manifestaram suas preocupações em relação 
a vários pontos envolvidos na questão da autonomia, exemplo, os aposentados e os pensionistas, passivos traba-
lhistas, recursos para conclusão de obras, falta de Docente e Técnicos Universitários foram alguns dos temas levantados. Os Representantes presentes do 
GTA ficaram de discutir no âmbito da Comissão os assuntos apontados e enfatizaram a importância da realização da assembleia universitária, no dia 19 
de novembro,  para discutir o tema e propor encaminhamentos para o Conselho Universitário da UEM. 

Ao final, a Aduem e o Sesduem acordaram em favor da realização de uma assembleia para discutir o assunto da Autonomia com todos os docentes.

Aduem debate Autonomia Universitária

O Programa Aduem Mais Saúde, em parceria com o Consultório 
Nutrieação,realizou o 1º Workshop de Receitas sem Glúten e sem Lactose 
para associados e convidados. O evento ocorreu no dia 14 de setembro, das 
17h às 21h, com a participação de 18 pessoas. O curso de receitas foi mi-

nistrado pela nutricionista Magali Conti, que ensinou técnicas sobre como 
preparar algumas receitas, entre elas: biomassa de banana verde, leite ve-
getal, bolo de laranja e torta salgada.

Na abertura do evento, o presidente Carlos Sica parabenizou o Nutriea-
ção pela organização do workshop e destacou que iniciativas como essa são 
bem-vindas na associação: “Estamos à disposição de empresas parceiras e 
profissionais da saúde que queiram contribuir com projetos que promo-
vam o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos associados”. Ele também 
agradeceu a participação especial da nutricionista Magali.

De acordo com a nutricionista Fernanda Knupp, do Nutrieação, a rea-
lização do workshop simbolizou o lançamento do projeto de saúde e cui-
dados nutricionais que ela pretende desenvolver na Aduem. ”Estou muito 
feliz com o resultado desse primeiro workshop, os participantes gostaram 
do modo como foram apresentadas as receitas, o que já é um indicativo de 
que precisamos promover mais eventos de alimentação e de saúde”, disse.

A professora Elayne Lepri participou do curso e afirma ter gostado mui-
to da técnica utilizada pela nutricionista para ensinar as receitas. “Amei 
essa iniciativa, gostei da técnica utilizada pela nutricionista Magali de 
como preparar receitas sem glúten, criativas e saudáveis. Parabéns a todos 
da organização: Carlos Sica, Luciano Gonsalves, Fernanda Knupp e Magali 
Conti, bem como aos colaboradores que estiveram presentes com brindes 
e degustação (Dias Bike, Janaina da Medicinal e Aliandra da Apsnutri)”, 
comentou.

O próximo tema a ser trabalhado pela Nutrieação, que está programado 
para o início de novembro, será “Hipertensão e Cuidados Nutricionais”.
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Modernização

Atividades e benefícios

Aduem & Nutrieação promoveram "Tarde de Degustação", dia 02/09/15.

Aduem Mais Saúde realiza "Hidroginástica Mista" toda terça e quinta-
feira, às 18h. Para garantir mais segurança aos alunos da hidroginástica 
e demais banhistas, a Aduem adquiriu uma escada para a piscina. 

Solicitação de remoção de árvores, na Sede 
Administrativa, foi  atendida.

Aduem doa brinquedos para crianças 
atendidas pelo Hospital Universitário.

Unimed presenteia Aduem 
com bebedouro para Sede 

Administrativa.

Inauguração da revitalização da secretaria, em 24/09/15



Maringá, Julho a Outubro de 2015  Jornal Aduem | 11

Comissão Eleitoral homologa inscrições de chapas

Eleições  ADUEM 

Diretoria realiza reunião de prestação de contas

   No dia 26 de novembro haverá eleição para escolha da nova diretoria 
e Conselho Consultivo da Associação dos Docentes da UEM. Os eleitos 
administrarão a Associação no biênio 2015/2017. De acordo com o 
calendário eleitoral, o período de inscrições das chapas foi de 14 
a 29 de outubro. A homologação das chapas pela comissão eleitoral 
foi divulgada dia 5 de novembro. De 5 a 25 de novembro, a Aduem 
divulgará o plano de trabalho das equipes candidatas ao pleito. 
  O período de votação será das 8h às 21h, no Auditório Nadir Cancian/
Aduem, e a apuração das urnas ocorrerá a partir das 23 horas. Vale 
lembrar que a lista dos associados aptos a votarem se encontra à 
disposição na secretaria da associação. Cada chapa poderá indicar 
uma lista com, no mínimo, 14 associados, dois de cada Centro, como 
candidatos ao Conselho Consultivo. 
  A posse da nova diretoria e do Conselho Consultivo está prevista para 
o dia 2 de dezembro, às 19 horas.
  Na foto, dois membros da Comissão Eleitoral, o Presidente Reginaldo 
Benedito Dias, e o professor José Marcos.

  No dia 22/10/15, a Diretoria da Aduem realizou reunião de prestação de contas da gestão 
biênio 2014/2015, para aprovação em assembleia agendada para o próximo dia 12 de 
novembro, no Auditório Nadir.
  Durante a reunião, o presidente Carlos Sica agradeceu os diretores pelo comprometimento 
com as atividades da associação. “Agradeço sinceramente aos diretores que nos apoiaram 
na administração da asssociação durante esse biênio. As ações que integraram o projeto 
de revitalização e de modernização da associação, proposto pela chapa Novas Perspectivas, 
representaram nosso desejo de uma associação renovada e ativa. Destaco a participação dos 
associados e seus familiares nos eventos da associação, foi muito gratificante contar com 
esse apoio”.
  A assembleia geral ordinária para a prestação de contas do período de janeiro de 2015 a setembro 2015, de acordo com o Estatuto, Art. 19, 
ocorrerá em primeira convocação, às 14h, com a presença da maioria simples dos associados,  a segunda convocação, com pelo menos 25% (vinte 
e cinco por cento) dos associados, decorridos 30 minutos da primeira chamada e terceira convocação, com a presença de qualquer número dos 
associados, decorridos 30 minutos da segunda convocação.
  Na foto, da esquerda para a direita: Diretor Social Uilson Padilha, Vice-Tesoureiro José Adauto da Cruz, Conselheiro Antônio Angenor Denardi, 
Presidente Carlos Sica, Tesoureiro Manoel Messias Alves da Silva, Contator Luis Bevilaqua, Gerente Andrea Vizi e Diretor de Esportes Marcelo da 
Silva Villas Boas.  

CONVOCAÇÃO
  O Professor Carlos Benedito Sica de Toledo, Presidente da 
ADUEM, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os associados para uma Assembleia Geral a ser realizada no 
dia 12/11/15, às 14h, no auditório da ADUEM, em primeira 
convocação com presença da maioria simples dos associados, 
em segunda convocação com a presença de pelo menos 
25% dos associados, decorridos 30 minutos da primeira 
convocação, em terceira convocação com a presença de 
qualquer número de associados, decorridos 30 minutos da 
segunda convocação, (Art. 19. do Estatuto da Aduem), para 
tratar dos seguintes pontos da pauta:

I – Fim do 4,5% da Unimed;
II- Deliberação das atas;
III - Relatório de gestão;
IV – Deliberação das contas;
V – Assuntos gerais.

Maringá, 04 de novembro de 2015.

Prof. Carlos Benedito Sica de Toledo
Presidente da ADUEM
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Espaço kids

Para colorir - Tema: Saúde

Aduem agradece empresas que  apoiaram  eventos realizados no semestre

(44) 3225-2255
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(44) 3024-9211 Maringá

  Para comemorar os 37 anos e o encerramento das atividades 
deste ano, a Aduem realizará almoço festivo para os 
associados, na Sede Social.  A comemoração será dia 22 
de novembro, domingo, a partir das 11 horas. Em breve, a 
diretoria social divulgará o nome da banda que animará essa 
grande celebração!

Dia 22/11, comemoração do aniversário da Aduem


