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Semana decisiva para revisão da Carreira Docente
  Esta semana será decisiva para as negociações que envolvem 
o plano de revisão da Carreira Docente. Devido à nova postura 
do Governo acerca dos encaminhamentos, em gestação desde 
março/2011, foi programada uma reunião para o GT-SETI, nesta 
sexta-feira (11/11), quando o governo pronunciará oficialmente 
acerca da proposta de revisão salarial dos docentes das IEES. 
  Sendo assim, é muito importante a participação de todos os 
docentes da UEM nesse processo de discussões, como forma de 
pressionar o governo sobre a revisão da Carreira Docente. 
   Para isso, a SESDUEM realizará assembleia na quinta-feira 
(10/11), às 9h, cuja pauta contemplará a discussão salarial. Por 
isso todos os docentes estão convidados.

Leia matérias publicadas a respeito das negociações do GT-SETI  
em:  http://www.sesduem.com.br/?p=1070.
RELATÓRIO 31/10/11

GOVERNO MUDA POSTURA 
QUANTO AO DIA 11 DE NOVEMBRO

  No último dia 28/10, em Cascavel (PR), reuniram-se as entidades 
que compõe o Fórum para avaliar a campanha salarial docente, 
e os encaminhamentos dado pelo governo em relação à proposta 
protocolada e entregue ao governador Beto Richa, em 16/09 último.  
O Fórum avaliou que o processo, além de moroso, sofreu nesta 
semana passada, uma alteração no encaminhamento acordado 
com o Secretário de Administração e Previdência, Luiz Eduardo 
Sebastiani e o Secretário da Seti, Alípio Leal.
  Foi acordado, que no dia 11/11 próximo, o GT-Seti será convocado 
para uma reunião, quando o governo dará oficialmente resposta 
a proposta de revisão salarial dos docentes das IEES. Porém, a 
Seti divulgou, em seu sitio, que na reunião de 11/11, o governo de 
última hora, tratará também do PCCS dos agentes universitários.  
Esta nova postura do governo, contraria o acordo estabelecido 
desde o início das negociações em abril passado, ou seja, que a 
readequação da carreira docente seria prioritária, e que o PCCS 
dos agentes universitários seria tratado separadamente. O Fórum 
discorda desta nova postura do governo, e avalia que poderá criar 
conflito entre as categorias, o que certamente, servirá somente 
para adiar a conclusão das negociações [...].
  Participaram da reunião do Fórum das IEES as seguintes entidades:
ADUNICENTRO, ADUNIOESTE,SINDUEPEG e SESDUEM.

Inscrição de chapa para eleição da 
ADUEM foi homologada pela manhã

DIRETORIA Presidência: Luciano Gonsalves Costa (DFI) 
Vice-Presidência: Carlos Augusto de Melo Tamanini (DEC) 
Secretaria Geral: Vilma Aparecida Ferreira de Godoi (DFS) 
Vice-Secretaria Geral: Wilson Rinaldi (DEF) Tesouraria: 
Evilasio de Almeida Vianna Filho (DQI/APS) Vice-Tesouraria: 
Laudenir Aparecido Galina (DCO/APS) Diretoria Social: Elaine 
Rosely Lepri (DCM) Diretoria de Esportes: Jair Henrique Alves 
(DEF/APS)
CONSELHO CONSULTIVO CCA: Ulysses Cecato (DZO) 
e Telmo Antonio Tonin (DAG) CCB: Marli Aparecida Defani 
(DCM) e Luiz Antonio de Souza (DBI) CCE: Ronaldo Celso 
Viscovini (DCI) e José Roberto Dias Pereira (DFI): Manoel 
Luiz dos Santos (DGE) e Ana Paula Guedes (DLE) CCS: Valmir 
Rycheta Correia (DEN) e Christi Noriko Sonoo (DEF) CSA: 
Jaime Graciano Trintin (DCO) e Reinaldo Rodrigues Camacho 
(DCC) CTC: Jeselay Hemetério Cordeiro dos Reis (DEC) e 
Washington Luiz Félix Santos (DET).
   A plataforma de trabalho será divulgada pela ADUEM nos 
próximo dias, conforme cronograma eleitoral.
a)07/11/2011– homologação das chapas pela comissão eleitoral às 10h.
b)08/11/2011 a 21/11/2011 – divulgação dos programas das chapas.
c)23/11/2011, das 8h às 21h – processo de votação.
d)23/11/2011– apuração das urnas a partir das 21h10min.
e)09/12/2011 – posse da Diretoria e do Conselho Consultivo às 17h.

  A Comissão de Eleição da ADUEM homologou hoje, pela 
manhã, a inscrição da chapa para concorrer ao biênio de 
2011-2013. Com isso, a única chapa inscrita está habilitada 
a disputar a eleição no próximo dia 23 de novembro. Para o 
conhecimento de todos, segue a composição da chapa:


