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 2º Happy de Caldos 
- 01 de junho no restaurante Nosso Cozinha, das 17h30 às 
21h30.
 Convite por R$ 15,00 (sem bebidas) com  acompanhamentos: 
torrada, cheiro-verde e queijo parmesão. Crianças de 0 a 6 não 
pagam e de 7 a 12 pagam meio convite.

Palestra sobre meditação
- 02 de junho, às 14h, gratuita!
Tema: “Introdução  à Meditação”
Palestrante: Monge Genshô
Local: Auditório da Aduem
Informações lvargas@uem.br
PLE  realiza oficina de Teoria e Prática de 
Transcrição de Fala em Interação Social, com Profª. 
Drª. Cristina Marques Uflacker (UFRGS)
- 12 de junho, das 14h às 18h 
Local: UEM – Auditório - Bloco H12 – sala 02
Inscrições e informações pelo fone: (44) 3011-4830 / E-mail: 
sec-ple@uem.br

Jantar das mães será 
neste sábado, 19 

Faça sua reserva!
  

  Neste sábado teremos jantar com 
música ao vivo na sede social da Aduem 

em homenagem às mães. O convite 
custa apenas R$ 27,00. As reservas 

poderão ser feitas até quinta-feira pelo 
telefone 3224-1807, ou diretamente na 
secretaria da Aduem. Participe conosco!

Servidores das IES terão reajuste de 5,1%
http://www.uem.br (15/05)
  O governo do Estado confirmou o reajuste da data-base dos servidores estaduais de 5,1%, a ser pago a partir do salário de 
maio. A notícia foi divulgada oficialmente pelo reitor Julio Santiago Prates Filho.
  O reajuste foi calculado sobre o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) dos últimos 12 meses, divulgado, há pouco, pelo IBGE. 
Saiba mais:
  O Governo do Estado encaminhou para apreciação da Assembleia Legislativa, na quinta-feira (10/05), a mensagem com 
o Projeto de Lei que estabelece em 5,1% o índice de reajuste salarial geral para os servidores públicos estaduais em 2012. 
  A recomposição salarial obedece à variação da inflação acumulada nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice de Preços 
ao Consumidor-Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é o parâmetro oficial 
usado para estabelecer reajustes do funcionalismo estadual.
  A exemplo do que ocorreu em 2011, o reajuste dos vencimentos será pago em parcela única, em maio, para todos os 151 mil 
servidores ativos, 72 mil aposentados e 25 mil pensionistas. O valor atual da folha mensal do Estado é de R$ 910 milhões.
 Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=68926&tit=Governo-propoe-reajuste-de-51-para-os-servidores-estaduais.

Construção ocorre dentro do prazo planejado
  A construção da segunda etapa do parque aquático teve início há um mês e está 
bem adiantada. Até o final desta semana serão concluídos o fechamento da alvenaria 
da parte inferior e a fundação estrutural da ampliação dos fundos da academia. A 
próxima etapa será o levantamento do pavimento superior.Segundo o responsável 
técnico da obra, engenheiro Adilson Luís Santoro Felipe, o andamento da construção 
está ocorrendo dentro do prazo planejado e, se o tempo continuar colaborando, a 
expectativa é antecipar a data de entrega (dentro de 6 meses).

  Essa nova arquitetura da Aduem oferecerá ambientes 
favoráveis às atividades de saúde, com ênfase nas 
questões funcionais, estéticas e estruturais, destacando 
a importância do conforto térmico, lumínico e acústico 
nos espaços que serão construídos. O investimento 
custará à associação R$160.000.

Agende:

Parceria Aduem-Vernie/CITROËN
oferecerá minicurso sobre manutenção 
preventiva de automóveis  a partir de julho 
- Inscreva-se pelo e-mail aduem1978@gmail.com
  Participe!


