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  Assembléia da ADUEM, 
realizada no último dia 26, 
aprovou o projeto de cons-
trução da piscina na Sede 
Social e ainda a chamada 
de capital, sendo votado o 
projeto após os presentes 
apontarem dúvidas e suges-
tões com os devidos escla-
recimentos. E a chamada de 
capital, depois da apresen-
tação de quatro orçamentos 
encaminhados por empre-
sas interessadas na obra.

Recesso de  
Corpus Christi

Atividades sociais do primeiro semestre superam expectativas 

   O orçamento que con-
templou os interesses dos 
participantes ficou em: 
R$ 231,00 para cada as-
sociado dividido em sete 
parcelas de R$ 33,00, 
a serem descontadas a 
partir de julho deste ano,  
junto com a mensalidade. 
  Quanto à contratação da 
empresa para construção da 
piscina, a diretoria informa 
que já deu início a esse pro-
cesso, considerando que a 
expectativa de inauguração é 
para novembro.  

  Sobre o regimento in-
terno para uso da sede 
social, também começou 
a ser estudado e em bre-
ve será apresentado uma 
proposta para ser deba-
tida e amadurecida com 
todos os associados. 
  Convidamos todos 
a participarem deste 
processo e reiteramos 
a disposição da direto-
ria em privilegiar pro-
jetos que representem 
os interesse da coleti-
vidade.

 Em razão do feriado 
de Corpus Christi, a  
ADUEM e o Restauran-
te estarão fechados nos 
dias 3, 4 e 5 de junho. 

Reajuste de 5% aos 
servidores será depo-
sitado neste mês
  De acordo com o anúncio do go-
vernador Orlando Pessuti, o reajus-
te geral de 5%, retroativo ao paga-
mento de maio, dos servidores, será 
depositado na folha, neste mês.   A 
medida vai beneficiar 252,5 mil pes-
soas (servidores da ativa, aposenta-
dos e pensionistas). O reajuste geral 
acumulado no período 2007-2010 
chega a 20,5%.

  A diretora social da ADUEM, Profa. Elai-
ne Lepri avaliou as atividades sociais do 
primeiro semestre como sendo positivas, 
já que a participação dos docentes tem au-
mentado gradativamente. O que, segundo 
ela, tem superado as expectativas, e não 
apenas pelos números, mas pela qualidade 
dessa participação. “A cada evento, obser-
va-se um novo público e com um envolvi-
mento maravilhoso. Todos bem integrados 
e demonstrando contentamento pelo am-

biente”, declara.
  O objetivo da atual gestão, além de promo-
ver os interesses de classe, constitui em reunir 
os docentes em momentos informais, de lazer 
e diversão. “Entendemos que a criação de um 
espaço onde possamos nos reunir, conversar, 
praticar um esporte, ouvir uma música e dançar, 
é mais do que um passatempo, é uma questão 
de qualidade de vida associada ao bem estar e 
principalmente poderá vir a ser um espaço de 
união”.  

  De acordo com a Profa. Elaine, as 
atividades do semestre motivaram a 
convivência dos docentes e possibili-
taram conhecer novos amigos, aqueles 
que ingressaram na UEM e não vive-
ram os momentos de luta da  ADUEM. 
“Luta que não será abandonada, se 
pudermos retomar um espaço de en-
contro, de convivência e de discussão 
de idéias”, complementa.

Piscina é apro-
vada e a expec-
tativa é construir 
até novembro


