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  É chegada à hora de come-
morarmos o amor e a alegria com 
aqueles que amamos bastante e 
também com aqueles que precisamos 
nos relacionar melhor. Natal é 
tempo de renascer, de perdoar e de 
celebrar a vida. E como não se 
envolver por esse  clima de paz e 
de luz que, aos poucos, vai tomando 
conta de nós?
  É tão bom ter um Natal para 
reunuir toda a família, para rever os 
amigos, para trocar presentes, para 
viajar, para refletir e para agrade-
cer. É isto, uma celebração.
   Professor receba nossos votos de 
um Feliz Natal e um Feliz 
Ano-Novo. Com acertos, prospe-
ridade e saúde a todos.

Votos da ADUEM
Funcionários e Diretoria

Início de 2011 será de inaugurações na ADUEM

   O ano de 2010 está se encerrando e temos muito que co-
memorar. Conseguimos, coletivamente, conquistas impor-
tantes no campo da estrutura física da nossa Sede Social. 
Porém, o mais relevante dessa realização não se resume à 
arquitetura ou  à forma moderna como foi concebida, mas 
sim,  por ser uma conquista de todos os associados.
   Esse ano aprendemos muitas coisas à frente desta en-
tidade. A principal delas é que, no nosso caso, construir 
não significa fazer grandes movimentos, mas estabelecer 
canais de comunicação e interação. Sabemos que é difícil 
a rotina de cada um, o que diminui as condições de estar-
mos juntos. No entanto, queremos aperfeiçoar essa comu-
nicação. A associação conta com a sensibilidade de cada 
professor para que contribua, à sua maneira, para o forta-
lecimento da ADUEM. Não fazemos isso sozinhos, mas 
coletivamente e temos que investir nesse “fazer coletivo”.
   Enfim, agradeço a oportunidade de ter o privilégio de 
exercer o cargo de presidente de uma  entidade de  classe 
tão importante como a nossa, e insisto com a esperança 
viva em poder  colaborar para que a nossa associação seja 
sempre mais valorizada. 
   Feliz Natal a todos e um Ano Novo repleto de conquistas 
profissionais e pessoais.

Wilson Rinaldi
Presidente da ADUEM  (2010-2011)

2010 - Ano de 
realizações

Associação dos Docentes da Universidade 
        Estadual  de Maringá - UEM/PR

10 de dezembro de 2010

    A inauguração da piscina, na Sede So-
cial, foi adiada para o início de 2011. Hou-
ve atraso na entrega da obra, devido às 
condições climáticas em novembro e ainda 
à falta de materiais, mas a diretoria tem se 
empenhado para oferecer esse benefício 

Perspectiva foto:

 Francisco Tambani

aos associados ainda nesta temporada de férias.  A nova 
academia e a construção dos vestiários fazem parte da 
segunda etapa de ampliação da Sede Social.  Há possibi-
lidade de agregar outras melhorias, por isso é importante 
a participação dos sócios apresentando as sugestões.

Perspectiva da academia 
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Eventos sociais  promovem convivência 
entre docentes

    As atividades sociais da 
ADUEM, realizadas em 
2010, tiveram avaliação 
positiva, do ponto de vis-
ta da proposta de inovar 
com uma programação 
cultural de qualidade.
 Durante o ano foram pro-
movidos: quatro noites 
musicais; homenagem 
ao dia da mulher, dia do 
professor; jantar dan-
çante das mães; costela-
da no dia dos pais e festa 

junina. A ideia é estabelecer um 
vínculo entre os docentes pro-
movendo momentos informais e 
dessa forma, criar um espaço de 
união e amizade.

Administração superou desafios importantes
   Neste ano, a administração da ADUEM, 
foi pautada por desafios importantes, 
principalmente, o projeto de revitalização 
da Sede Social que culminou, no primeiro 
semestre, com a aprovação e o investi-
mento para a piscina e ainda a construção 
da primeira etapa da nova academia com 
estrutura para os vestiários, sauna úmida e 
seca e ofurô, que será concluída no próxi-
mo ano.
   Tivemos ainda a ampliação do Studio 
Pilates e a reestruturação do restaurante A 
Nossa Cozinha, sob nova direção.

Parcerias e reivindicações marcam a dimensão política da  ADUEM
 A dimensão política da 
ADUEM, em 2010, teve sua  
participação registrada em mo-
mentos simbólicos da UEM, 
na história política do Paraná 
e nas lutas das entidades de 
classe. 
  Durante este ano, algumas visi-
tas estratégicas, bem como parce-
rias em eventos, foram realizadas 
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Associados reunidos em assembleia  - 27/05/10

Inauguração restaurante 

Nossa Cozinha 18-10-10
Sede Administrativa da ADUEM

Ampliação do Active Studio 

Pilates - ADUEM 23-04-10

Homenagem Dia da Mulher - ADUEM 08-03-10

A  ADUEM informa 
que  estará fechada 
para férias coletivas 
de 24/12 a 03/01/11. 
O restaurante Nossa 
Cozinha atenderá até 
o dia 23/12.

Lembrete

em prol da associação e em defesa dos 
direitos dos docentes. 

  Também fomos à rua pro-
testar contra a corrupção na 
Assembleia Legislativa. Co-
laboramos ainda com pro-
postas para a criação do Ob-
servatório Educacional da 
Região de Maringá, (evento 
promovido pela ACIM e 
FIEP) e das reivindicações 
ao Paranaprevidência.

A equipe de esportes 
suspenderá o futebol 
a partir do dia 16/12 
e retornará às ativida-
des em fevereiro de 
2011.

Futebol na ADUEM


