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Faltam apenas 5 dias - Participe!

 Preocupada com a sustentabilidade ambiental e 
com o impacto negativo causado pelo descarte 
de resíduos tecnológicos no meio ambiente, 
a Aduem organiza nos próximos dias, de 
14 a 24, o "bota-fora" de sucatas em geral 
(TVs, geladeiras, lavadoras, pneus, lâmpadas, 

celulares, pilhas, teclados, monitores, micro-
ondas, e outros). O evento é aberto a todos e os 
interessados no descarte deverão depositá-los 
na tenda que será montada no estacionamento 
da sede administrativa da associação, na rua 
Prof. Itamar O. Soares. Contudo, antes de 

tomar a decisão do descarte final, avalie se o 
equipamento não apresenta condições de uso 
que permitam que seja enviado para um projeto 
social do seu bairro ou seja reaproveitado por 
outra pessoa.  Pratique sustentabilidade com 
responsabilidade social e solidariedade.

Fiscalização do CREF-PR 
  Em cumprimento às determinações do 
Conselho Regional de Educação Física 
do Paraná, comunicamos que a academia 
de ginástica da Aduem (sede campestre) 
só poderá ser aberta pelo seu responsável, 
prof. Luiz Magarotto. Contamos com a 
compreensão de todos.

Segurança na piscina
 Por razões de segurança, não será mais tolerado 
o acesso à piscina de pessoas que não estejam 
portando carteirinha. Oportuno ressaltar que 
conforme já previsto no regulamento da piscina: 
“Art. 31. Para a utilização destas instalações é 
imprescindível a apresentação de carteirinha do 
associado e de seus dependentes”.
  Evite constrangimentos e conscientize-se, pois 
nossa segurança pode estar em jogo!  

Aduem recebe diretoria do Sinteemar
  Na última segunda-feira (6/2), 
diretores da Aduem receberam 
a diretoria do Sinteemar que 
manifestou preocupação com o 
andamento da negociação salarial 
envolvendo os planos de carreira 
docente e técnica. A reunião 
foi solicitada pelo ofício n. 
013/12-Sinteemar, de 31/1/2012, e 
segundo o professor Jacó Gimenes: 
"o resgate da cooperação entre 
entidades é algo estratégico".
  Na oportunidade, o presidente de 
Aduem agradeceu a consideração 
dos representantes do sindicato 

pela atitude de expor os seus 
serviços prestados nesse processo 
de negociação salarial, porém, 
“continuaremos na expectativa 
de que o acordado com o governo 
seja concretizado até o final de 
março", disse ele. 

Professores Luciano Gonsalves, Evilásio Vianna e César Pereira 
com diretores do Sinteemar (Éder Rossato, prof. Jacó Gimenes, 
Célia Regina, Ricardo Geovanine e Almir Carvalho).
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