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   O Movimento Nós Podemos Paraná, organizado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná - FIEP,  realizou  Círculos de Diálogos 
em Maringá. E a  ADUEM foi convidada para o evento, que teve como 
objetivo promover a sustentabilidade econômica, social e ambiental do 
Estado. O encontro aconteceu na ACIM, na  tarde do dia 22. 
  Os Círculos de Diálogo são encontros locais, subdivididos em oito 
GTS, chamados de ‘8 jeitos de mudar o mundo’: 1. Acabar com a fome 
e a miséria; 2. Educação básica de qualidade para todos; 3. Igualdade 
entre sexos e valorização da mulher; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 
5. Melhorar a saúde das gestantes; 6. Combater a AIDS, a Malária e 
outras doenças; 7. Dualidade de vida e respeito ao meio ambiente e 8. 
Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 
  A ADUEM, representada pelo Prof. Dr. Luciano Gonsalves, participou 
da discussão do Grupo 2, que  apresentou a proposta: Criação do Obser-
vatório Educacional da Região de Maringá, dentro da estrutura da FIEP. 
Sendo a proposta submetida à apreciação do Comitê Regional, que já 
agendou uma reunião para julho, a fim de prosseguir com os Círculos 
de Diálogos.
   Prof. Luciano avalia o convite feito à ADUEM como resposta positiva 
da visita à ACIM, realizada no começo do semestre.

VEM AÍ:

 “DANÇA DE SALÃO NA 
ADUEM”

A ADUEM oferecerá aulas de dança 
de salão para sócios e não sócios a 

partir de julho, às sextas-feiras, das 19h30 às 21h30
Inscrições na  Sede Administrativa

A Aduem se reuniu na última semana com  a  
ADUEL/SINDIPROL para discutir a campanha 
salarial e também sobre  a necessidade de unifi-
cação das pautas das diferentes entidades repre-
sentativas dos docentes do Paraná. De acordo 
com o Prof. Wilson Rinaldi, ao final da reunião, 
apontou-se para uma campanha de UNIFICA-
ÇÃO da pauta de todas as entidades representati-
vas que deverá ser referendada pela base, se pos-
sível com assembléias conjuntas. Nas próximas 
semanas deveremos ter mais esclarecimentos.

ADUEM é convidada para Círculos de 
Diálogos promovidos pela FIEP

5a Semana   Fase de ferragem
   Com 302 metros qua-
drados e com variações 
de profundidade, come-
ça a ter forma o Projeto 
Aquático da ADUEM.  
 A piscina planejada 
para  ampliar os bene-
fícios oferecidos aos 
associados  terá três 
divisões: Biribol (4x8 
com 1,40cm),  Adulto 
(8x16 com 1, 40cm) e 
Infantil (16x6 com 0,40 
a 0,70 cm).  

A construção está na fase de ferragem, sendo  pre-
parada para receber a parte de concreto. Segundo o 
mestre de obra, Wilson Antônio da Silva, a evolução 
da construção está ocorrendo dentro do esperado. E a 
proposta é concluir essa fase até a próxima semana.

   A piscina atenderá ati-
vidades como natação, 
hidroginástica, prática 
de biribol entre outras. 
O projeto também con-
templa um espaço para 
jardins, academia, sau-
na e banheiros.
  Portanto, o esforço da 
ADUEM, em criar um 
espaço onde o docente 
possa verdadeiramente 
usufruir de bons momen-
tos, está se concretizando.

 - 05 a 08 de julho (período da manhã)
 Consórcio Triângulo e ADUEM

Vantagens para sócios!
Plantão


