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Termina dia 31 prazo de inscrição da chapa para concorrer à eleição da ADUEM
  O período de inscrição de chapas para concorrer à eleição da ADUEM 
termina dia 31. Até o momento, apenas uma chapa foi registrada. A 
eleição se realizará no dia 23 de novembro de 2011, das 8h às 21h. A 
lista dos associados aptos a votar está à disposição na secretaria da sede 
administrativa para quaisquer consultas.
  Fique atento ao calendário eleitoral e participe deste processo:
a)17/10/11 a 31/10/2011 - período de inscrição das chapas.
b)07/11/2011– homologação das chapas pela comissão eleitoral às 10h.
c)08/11/2011 a 21/11/2011 – divulgação dos programas das chapas.
d)23/11/2011, das 8h às 21h – processo de votação.
e)23/11/2011– apuração das urnas a partir das 21h10min.
f)09/12/2011 – posse da Diretoria e do Conselho Consultivo às 17h.

Construção da nova academia
 em andamento.

  No dia 28 de outubro será comemorado o Dia do Funcionário 
Público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio 
Vargas, por meio da criação do Conselho Federal do Serviço 
Público Civil, em 1937. Portanto, o atendimento nos serviços 
públicos é um direito de todo cidadão.
  Em Maringá, a data será comemorada na segunda-feira (31/10). 
Por isso, a prefeitura fechará na sexta, à tarde, e reabrirá na próxima 
quinta-feira, pois terça-feira será decretado ponto facultativo pelo 
prefeito da cidade e quarta-feira será Dia de Finados.

Dia do servidor público
28 de outubro      

  A diretoria da ADUEM tem se reunido para 
organizar a assembleia de prestação de contas 
da atual gestão (2010-2011), que também 
informará acerca da execução das obras em 
andamento na sede social. A data da assembleia 
ainda não foi confirmada, mas tudo indica que 
será realizada antes da eleição da ADUEM, 
marcada para novembro.

Diretoria planeja
 prestação de contas

   Aulas de natação e de hidroginástica movimentam sede social
  A frequência de sócios e dependentes na sede social tem aumentado  
com o início das aulas de natação e de hidroginástica. Até o momento, 
são cerca de 30 alunos. As aulas ocorrem de terça à quarta, sendo o 
horário mais concorrido o do período da tarde. As inscrições são feitas 
na secretaria administrativa.


