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Assembleia aprova finalização de obras na sede social

 Em assembleia realizada na tarde de ontem, os docentes 
aprovaram a chamada de capital para a conclusão da obra de 
revitalização da Sede Social. Após a apresentação do projeto 
para apreciação e discussão, encaminhada pelo presidente 
Wilson Rinaldi, a proposta foi aprovada em sua totalidade pela 
maioria dos presentes.
  Dos 26 participantes, apenas 4 foram desfavoráveis à chamada 
de capital. Durante o período de divulgação da proposta, 
via e-mail, 45 docentes se manifestaram de acordo com a 
finalização da segunda etapa de ampliações na Sede, e 11 
docentes manifestaram opinião contrária.

  O projeto custará à aduem R$ 678.000,00. O valor será 
descontado em folha a partir de janeiro, sendo 10 vezes de R$ 
60,00 (10 x 60,00 x 1.130 sócios = 678.000,00). A construção 
iniciará em janeiro com expectativa de término para outubro de 
2012. 
  Os docentes também aprovaram a prestação de contas da 
Associação apresentada pelo  tesoureiro, prof. Laudenir 
Aparecido Galina.

Aniversário de 33 anos 
será comemorado com jantar

  A ADUEM promoverá neste sábado um 
jantar com música ao vivo para comemorar  
seus 33 anos. A festa de aniversário também 
objetiva a confraternização de fim de ano, 
considerando que esta é a última atividade 
social de 2011. A apresentação musical será 
do duo Tijolo & Enéias, e docente associado 
não paga, porém o número de convites é 
limitado.
 Como são poucas mesas, a Diretoria 
disponibilizou 80 convites para sócios que 
serão  distribuídos, gratuitamente, por ordem 
de retirada, na secretaria administrativa até 
sexta-feira pela manhã (01). Criança de 7 a 11 
anos de idade também não paga; somente será 
cobrado dos dependentes e dos convidados, o 
valor de 30 reais.  As bebidas, como sempre, 

serão cobradas diretamente no bar.
  Antecipe-se e faça sua reserva. Participe!

Cardápio: Jantar Natalino
Coquetel de Entrada                  
Salpicão de Frango
Coquetéis de Morango
Coquetel de Maracujá
Frios
Salpicão de Frango
Salada Mista Verde
Salada Mista Legumes

Quentes
Strogonoff com Batata Palha ou Fricassê de Frango
Costela Assada com Farofa; Frango Grelhado
ao Creme de Milho Verde; Pernil à Califórnia
Caneloni de Presunto e Queijo e Arroz Branco e Royal

Tábua de frios

Sobremesa
Bolo com sorvete e

Sorvete diet

manifestação pela revogação 
de salários na câmara

  Uma grande mobilização popular 
está sendo organizada para logo 
mais,  às 16h,  na Câmara Municipal. 
Os manifestantes pedem a revogação 
do aumento abusivo do salário 
dos vereadores, dos secretários 
municipais e do prefeito, chegando 
a 90%. Desta forma, a ADUEM 
não poderia ficar de fora, sendo 
uma entidade de classe, por isso 
também apoia essa causa e incentiva 
a participação dos associados. 
* Um grupo de docentes representará 
a associação na manifestação.

Aduem apoia


