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Primeira etapa do projeto de revitalização da sede social 
será inaugurada dia 24

  Docentes comentam vídeo da piscina
  A ADUEM postou um vídeo da piscina no 
site e no facebook. Veja o comentário. 

  A inauguração da piscina, programada 
para o dia 24 de setembro, integra a 
primeira etapa do projeto de revitalização 
da Sede Social da ADUEM. A construção 
do complexo aquático na associação é uma 
das metas que a Diretoria atual pretende 
alcançar até o final da gestão. O projeto 
foi aprovado dentro de um processo 
amplo de negociações e transparência. 
  A abertura oficial da piscina terá uma 
programação especial. No sábado, após o 
descerramento da placa de inauguração, 
às 14h, serão promovidas recreações 
na piscina ao som do Grupo Amigos 
do Samba. O evento contempla ainda 
a abertura do Campeonato Intercentro. 
No domingo será servido um “Almoço 
Tropical” feito por adesão. 

Coquetel de Entrada
Martine c/ cereja
Coquetéis de coco
Coquetel de morango
Alexander.

Cardápio do Almoço Tropical

Tábua de Frios
Patê
Torradas
Presunto cozido
Queijo Minas
Prato
Provolone
Salame tipo hamburguês
Copa
Azeitona verde e preta
Pão de Minuto
Tomate seco
Lombo Canadense
Peito de peru Defumado
Frios
Salpicão de Frango
Salada Mista de Legumes
Salada Waldorf
Salada Mista Verde

Lívia Schubert escreveu: “Pena que 
não estou aí para prestigiar mais uma 
conquista desta associação, que um 

Quentes
Filet ao Molho Champignon
Frango Imperial, 
acompanhamento: rondelle
de ricota e espinafre
Filet de Tilápia à Belle 
Mounier
Arroz Branco e Risoto de 
Palmito

Mesa de Café
Café, chá, Capuccino
Petti fours, licor

Sobremesa
Sorvete com salada de fruta
*Os preços dos convites
não incluem bebidas

dia fez parte de minha vida, assim 
como cada membro do quadro de 
funcionários que lutam para fazê-
la especial como agora, tornando 
um ponto de referência para os 
docentes desta universidade tão 
importante no estado do Paraná. 
Parabéns ao presidente atual e 
todos os funcionários e associados 
por mais esta conquista.”

Proposta de revisão da carreira docente 
será apresentada ao governador nesta sexta

 Representantes das Seções Sindicais do Paraná, pertencentes ao 
Fórum das Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), se 
reuniram ontem, 14/09, em Curitiba, para debater as próximas etapas de 
encaminhamento da proposta de revisão da carreira docente. Durante o 
encontro, foi divulgado que nesta sexta-feira, 15/09, haverá uma reunião 
entre os reitores das IEES e o governador, Beto Richa, na qual um dos 
representantes docentes poderá apresentar a proposta ao governador.  O 
encontro será no Palácio do Governo, às 15h.
   
   GT da Seti
  A proposta de revisão da carreira docente foi desenvolvida em cinco 

reuniões, e a partir do debate entre os participantes, desenvolveu-se 
uma proposta com os seguintes pontos:
- Equiparação do piso salarial dos professores auxiliares com o piso dos 
técnicos das IEES, que é, atualmente, de R$ 2.382,77 (40 horas) – Esta 
questão, inclusive, foi sugerida pelos representantes da Seti;
- Alteração no Adicional de Titulação para: 45% para especialistas; 70% 
para mestres e 100% para doutores – Ponto acordado entre todos os 
participantes como forma de valorização do professor.
 Fonte: Esta matéria foi escrita por Amanda Milléo do SINDUEPG. 
A matéria completa está disponibilizada em http://sinduepg.com.br/
site/?p=746 ou www.sinduepg.com.br. 


