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      Na tarde de 24/05/2010, 
a Diretoria se reuniu com 
o Conselho Consultivo 
para discutir a proposta 
de construção da piscina 
bem como a necessidade 
de uma chamada de ca-
pital para viabilizar este 
projeto.
Após a apresentação e dis-
cussão do projeto foram 
destacados os seguintes 
aspectos:
- Orçamento da Obra  
  Foram discutidos três 
orçamentos e a melhor re-
lação custo benefício é da 
ordem de R$ 244.942,00 
acrescidos de reserva téc-
nica de R$ 5.000,00, com 

previsão de inauguração 
para novembro.
. Chamada de Capital:    
  Levando-se em conside-
ração o custo e o quantita-
tivo de associados (1082), 
será necessária uma con-
tribuição individual de R$ 
231,00 divididos em 07 
parcelas de R$ 33,00 (to-
talizando R$ 249.942,00), 
com previsão de início de 
desconto em folha a partir 
do salário de julho.
   Foi consenso nesta reu-
nião que a piscina oferece 
oportunidades de convi-
vência e lazer tendo em 
vista os benefícios diretos 
e indiretos associados a 

ela, como aulas de nata-
ção, hidroginástica entre 
outras práticas esportivas 
aquáticas. Ainda, con-
cluiu-se que a forma de 
rateio do custo busca não 
sobrecarregar o orçamen-
to do associado.
  Nesse sentido, em res-
peito a todos os associa-
dos, reiteramos o convi-
te para participação na 
Assembleia de quarta-
feira (26/05/2010), às 
14h30min, no auditório da 
sede administrativa.

Maringá, 24 de maio de 2010.
ADUEM

DIRETORIA

   Tendo em vista as eleições para reitoria 2010, 
as entidades representativas da UEM: AFUEM, 
ADUEM, SESDUEM e também  a PROAÇÃO, 
se reuniram na ADUEM, nesta terça feira, 25, com 
o objetivo de elaborar um ciclo de debates com os 
candidatos à reitoria. “Para que as questões relacio-
nadas a UEM sejam amplamente debatidas com 
a comunidade universitária, contribuindo assim, 
para uma escolha  consciente do futuro mandatá-
rio de nossa instituição”, explica o Presidente da 
ADUEM, Prof. Dr. Wilson Rinaldi. 
  Sendo decidido que os debates acontecerão no pe-
ríodo diurno e noturno: 01/07/2010 e 11/08/2010 
no RU. Os professores interessados em participar 
da organização dos debates deverão entrar em con-
tato com a ADUEM.
  A eleição à reitoria da UEM acontecerá no dia  
18/08/2010. 

   A enquete  para os docentes opinarem sobre a construçcão da piscina foi encerrada 
segunda-feira, 24. Durante esse processo foram registradas 210 participações, sendo 
178 favoráveis à construção e 32 se manifestaram contra.  Portanto, a maioria opinou 
pela construção do parque aquático. Mas a decisão final será tomada na assembleia.
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