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  O Ato de Lançamento do Comitê de Maringá pelos 10% do PIB 
para a educação pública acontecerá nesta quinta-feira (6/10), às 
20h na ADUEM. Entidades de classe e movimentos sociais da 
cidade são convocados para o evento. Desde o início do ano, 
em defesa da educação e pela aplicação dos 10% do PIB para a 
Educação Pública, vem sendo articulada uma campanha nacional,    
A primeira demonstração da força dessa campanha foi no mês de 
agosto na Marcha em Brasília, que exigiu do Governo Federal 
mudanças na política econômica e também mais investimentos nos 
setores sociais.  Dentre as atividades programadas pela plenária da 
campanha, que debateu politicamente a situação da educação no 
país, destaca-se a realização do Plebiscito Nacional pelos 10% do 
PIB para a educação pública agendado para novembro. 

Lançamento do Comitê de Maringá pelos 
10% do PIB para a educação pública será 

nesta quinta, na ADUEM

ADUEM divulga edital de eleição 
  A diretoria da ADUEM entra na fase final da gestão (Biênio 2010-
2011) com a divulgação do edital para a eleição e para nomeação 
da comissão eleitoral. Por isso, todos os associados são convocados 
para o pleito que se realizará no dia 23 de novembro de 2011.
   Dessa forma, o calendário eleitoral determina as seguintes datas: 

a)17/10/2011, às 08 h – início da inscrição das chapas.
b)31/10/2011, às 17h - término das inscrições de chapas.
c)07/11/2011, às 10h – homologação das chapas pela comissão 
eleitoral
d)08/11/2011 a 21/11/2011 – divulgação dos programas das chapas 
por conta da ADUEM.
e)23/11/2011, das 8h às 21h – processo de votação.
f)23/11/2011, a partir das 21h10min – apuração das urnas.
g)09/12/2011, às 17h – posse da Diretoria e do Conselho Consultivo.
  A lista dos associados aptos a votar e o Estatuto da Aduem estão 
à disposição na secretaria da sede administrativa para quaisquer 
consultas.

   A primeira semana de uso da piscina da ADUEM já 
serve de termômetro para a temporada de verão que 
se aproxima. Somente no sábado, cerca de 50 pessoas 
passaram pelo parque aquático. A sede administrativa 
também está mais movimentada com a construção da 
piscina, o que demonstra que as ampliações na sede 
social têm atraído maior participação dos sócios e, 
com isso,  despertado a atenção para os benefícios que 
são disponibilizados pela a associação, tais como: a 
sauna, a academia e o restaurante. 

   Costela ao fogo de chão na sede 
social da ADUEM, a partir das 12h, 
por apenas R$ 15,00 e também faz 
entrega. 
    O disk entrega é 8422-5331.

TODOS OS DOMINGOS 

INFORMAMOS - O convênio com a 
Floricultura Yohana foi cancelado. 

CLINIMPLAN 
Tel.: 3034- 2722


