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  O sistema de aquecimento da água da piscina 
da ADUEM será concluído ainda esta semana. As 
placas coletoras de calor do sol já foram instaladas,  
e são elas que permitirão o aquecimento da 
temperatura da água em dois graus-dia e a custo 
zero; a temperatura da água da piscina será 
mantida em 30 graus.  
  A principal vantagem desse sistema é o fato de 
consumir uma energia gratuita, limpa e inesgotável, 
sem causar dano ao meio ambiente, além de aumentar 
a temporada de banho em até 3 meses. 

  As placas utilizadas para a captação 
de raios solares, na piscina da ADUEM, 
são fabricadas em polipropileno de 
alta resistência.

  O gráfico ilustra como 
é instalado o sistema 
de captação solar na 
piscina. A interligação 
é feita entre o filtro e o 
retorno existente.

Aquecimento da água da piscina será a custo zero

Por Dalila Paz 
  A primeira ação da devolução dos 4% 
cobrados a mais no desconto previdenciário 
já está em fase de liquidação. Os cálculos 
foram feitos pelo contador, que chegou 
em valores diferentes para cada pessoa do 
grupo. Os valores variam de R$7.000,00 
a R$21.000,00. Agora aguardamos a 
manifestação da Paranaprevidência a 
respeito dos cálculos. Provavelmente 
não haverá concordância com os valores 
apresentados  e apresentará sua planilha.       
Na sequência o juiz decidirá qual o 
cálculo está correto.
Vamos aguardar. 

  Informações com a Assessoria Jurídica da 
ADUEM de segunda, terça e quinta-feira pela 
manhã e às quartas-feiras à tarde.

Devolução dos 4%  do 
desconto previdenciário 
está em fase de liquidação

Pratique exercícios 
físicos na academia 
da ADUEM.

Artigos científicos substituem teses na pós-graduação
  Programas de pós-graduação do Brasil já substituem a obrigação de escrever 
uma tese por artigos científicos. De acordo com reportagem publicada na Folha 
(22/08), o aluno pode defender, em banca, três trabalhos publicados ou aceitos para 
publicação em revistas científicas. 
    A substituição da tese pelos artigos é feita com aval da Capes. E os pesquisadores 
que publicam nos melhores periódicos ganham notas mais altas e recebem mais 
recursos, como bolsas. Em quantidade de artigos publicados, o Brasil o cupa o 13º 
lugar no mundo.
Fonte: http://noticias.bol.uol.com.br/educacao

Fundação Araucária destina R$ 7,5 milhões para Programa Universal
  A chamada pública abrange quatro modalidades de propostas diversificadas.  Os interessados – 
docentes e/ou pesquisadores – devem cadastrar os projetos via Sigep (Sistema de Gestão Eletrônica 
de Projetos), disponível na página da Fundação Araucária (www.fundacaoaraucaria.org.br) até o 
dia 17 de outubro. 
  De acordo com o presidente da Fundação Araucária, Paulo Brofman, a meta para 2011 é investir 
na formação de pessoas, estimulando assim, o aumento de pesquisas, principalmente em áreas 
prioritárias. Além disso, o valor do recurso disponibilizado para o Programa Universal é o maior 
já ofertado pela Fundação.


