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INFORME AOS DOCENTES (publicado em 21/08/12)
  Dando continuidade aos trabalhos iniciados na sexta feira (17/08) pela 
APIESP, Reitores e Diretores das Faculdades Estaduais, foi realizado uma 
reunião na tarde de hoje (20/08), com o deputado Ademar Traiano, líder do 
Governo do Paraná, na Assembléia Legislativa, com a presença do Secretario 
Alípio Leal, com o objetivo de solicitar urgência na votação da mensagem 
045/12 encaminhada pelo Governador Beto Richa.
 O resultado da reunião ocorreu na sessão desta segunda feira (20/08), com 
a aprovação dos deputados presentes, de um requerimento transformando as 
sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias de 21 de agosto, em Comissão 
Geral de Plenário, o que possibilita a aprovação do projeto em regime de 
urgência, até nesta quarta feira (22/08), para posterior encaminhamento a 
sanção do Governador e publicação no Diário Oficial do Estado.
  A APIESP, os Reitores e os Diretores das Faculdades Estaduais reiteram 
seus compromissos com a defesa dos interesses da comunidade universitária 
visando sempre manter a normalidades das atividades acadêmicas.

Aldo Nelson Bona 
Reitor UNICENTRO/Presidente APIESP

Placa de veículo da ADUEM pode ter sido clonada
  A Associação dos Docentes da UEM (ADUEM) recebeu uma multa do Detran/São Paulo, na última 
sexta-feira (17), por “transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – veículo de carga” 
desse Estado, em 16/07/2012. No entanto, conforme consta na Planilha de Uso da Courier da ADUEM, 
esse automóvel NÃO CIRCULOU NA DATA MENCIONADA, sequer, no município de São Paulo, em 
outra cidade ou estado. De qualquer forma, a Courier da ADUEM não é autorizada a trafegar fora do 
horário comercial (e fora do trajeto convencional), havendo, nesse sentido, UMA IMPOSSIBILIDADE 
DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO COM O REFERIDO VEÍCULO. 
  Com base nos fatos questionáveis evidenciados na multa, tudo indica que há uma grande possibilidade 
de clonagem de placa. Assim, ainda que considerada equivocada, a ADUEM torna pública a ciência da 
aplicação dessa multa de trânsito e comunica que recorrerá ao órgão competente do Estado de São Paulo 
para o cancelamento da autuação notificada com possibilidade de falha.  

  Em 20 de agosto a ADUEM enviou o ofício nº 060/2012 à SulAmérica Saúde solicitando  
reconsideração do índice de reajuste (14,50% nos prêmios e 8,23% de sinistralidade), considerando 
que a proposta da SulAmérica impactará com o incremento de 23,16% nas despesas individuais dos 
segurados.
  Em resposta, a SulAmérica manifestou concordância com o solicitado conforme ofício enviado 
à Aduem em 21/08/2012: “Nesta renovação mesmo havendo a necessidade de aplicação de um 
percentual de reajuste por sinistralidade será aplicado somente o índice referente à evolução dos 
custos médicos hospitalares dos últimos 12 meses para o Coletivo por Adesão, no percentual de 
14,50%”.

SulAmérica concorda com contraproposta da Aduem

Vital Hair 
promove  curso 
de maquiagem 
para associadas 
            da Aduem

  A Vital Hair está oferecendo serviços 
de beleza com desconto especial para as 
associadas da Aduem. No mês de setembro 
será promovido um curso gratuito de 
maquiagem. O salão está localizado nas 
proximidades da UEM, por isso ficou ainda 
mais fácil para as associadas cuidar da 
beleza com profissionais especializados - 
na Vital Hair.

As participantes da Feijoada e do Happy de Caldos da 
Aduem concorrerão a: uma hidratação de argans, um 
design de  sobrancelhas, uma escova e uma manicure 
completa. Participe!

Deputados aprovam aumento dos professores das IEES
  A Assembleia Legislativa aprovou em duas sessões plenárias realizadas nesta terça-feira (21) o reajuste 
de 31,73% da tabela de vencimentos da carreira de magistério do ensino superior das instituições 
estaduais. Saiba mais: http://www.alep.pr.gov.br/imprensa/noticias/noticia/21817/deputados-aprovam-
por-unanimidade-aumento-dos-professores-das-universidades-estaduais/ 

Aprovado reajuste de 31,73% para professores universitários
 Por iniciativa do presidente da Casa, deputado Valdir Rossoni, e 
aprovação dos deputados, a matéria foi dispensada da terceira votação e 
segue para sanção do governador Beto Richa. Para Rossoni, a aprovação 
representa o cumprimento de acordos com a categoria. Acesse: http://www.
alep.pr.gov.br/imprensa/radio_sinal/sonora/1186/aprovado-reajuste-de-31-73-para-
professores-universitarios/ 

De 10 a 14 de setembro será a Semana da Saúde da Aduem
  A Aduem promoverá de 10 a 14 de setembro a Semana da Saúde.  A programação será das 14h30 às 16h e 
incluirá palestras de qualidade de vida e saúde.

  Está chegando o Campeonato Intercentro da Aduem, os jogos acontecerão  
em setembro, aos sábados à tarde.  Informações com o diretor social, prof. 
Jair Henrique. 

  Vem aí: Campeonato Intercentro 


