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CONTATO Aduem 3224-1807 

1ª. SEMANA 
DA SAÚDE
Na segunda-feira, 

10/9, teve início a pri-
meira edição da Semana 
da Saúde da ADUEM, 
com a palestra “Guia 
Prático da Alimentação 

Saudável-Pirâmide Alimentar”. Na terça-feira, 11/9, o tema abordado 
foi “Dores nas Costas”. Para hoje (quarta-feira, 12/9) estão programa-
das duas palestras: às 14h, será discutido o “HPV” e, às 15h, a “Ansie-
dade”. A partir das 14:30h, na quinta (13/9) e na sexta-feira(14/9), 
os temas tratados serão “Nutrição e Estresse” e “Estresse e Saúde”, 
respectivamente. Ainda, os interessados em tomar a vacina antigripal 
poderão registrar sua solicitação na Secretaria, para aplicação no dia 
14 (sexta-feira) na ADUEM. O evento conta com o apoio da UNIMED-
-Maringá (Medicina Preventiva), do Instituto de Medicina Integrada 
(IMI-PAM Saúde) e do 
Centro de Vacinação de 
Maringá (CENTROVAC), e 
é aberto aos associados 
e aos usuários dos Pla-
nos Aduem-Unimed e do 
Seguro Saúde Aduem- 
Sulamérica. Nas fotos, 
ministrantes e partici-
pantes das palestras de 
segunda e terça-feira.

SEDE SOCIAL

Arrombamento e furto de equipamento 
e de material esportivo

No último final de semana a Sede Social foi invadida por desco-
nhecidos, que furtaram 1 máquina de cortar grama a gasolina, 1 caixa 
de ferramentas, 1 conjunto de camisas de futebol suíço e 3 bolas de 
futebol. Apesar do alarme ter disparado e da Polícia Militar ter sido 
acionada, não houve nenhum flagrante. Parte do prejuízo de aproxima-
damente R$2.800 será reparado pelo seguro contratado.

CARREIRA DOCENTE

Restrição de Direto ou Quebra de 
Isonomia no tratamento docente?

A ADUEM encaminhou ao COU o Ofício nº. 69 (de 06/9/2012) 
manifestando preocupação com o risco da “restrição de direito” ou 
da “quebra da isonomia no tratamento dos docentes” em meio a de-
liberações dos Conselhos Superiores da UEM. Como forma de exem-
plificação, o referido ofício reportou o parágrafo 1º. do artigo 3º. do 
Regulamento de Capacitação Docente e as “Condições” enunciadas 
no Regulamento do Programa de Apoio à Participação com Apresen-
tação de Trabalhos em Eventos Científicos, que não contemplam os 
docentes sem vínculo com os programas de pós-graduação stricto 
sensu.

INTERCENTROS

Definido o início do  
Campeonato de Futebol Suíço

Na última semana foi realizado o arbitral do Campeonato de Fu-
tebol Suíço Intercentros. Já está confirmada a presença das equipes 
do CCE, CCS, CTC e CCH, e está sendo aguardada a confirmação da 
participação do Clube dos Professores (Maringá) e da AFUEM. O início 
da competição está programado para a tarde do dia 22 de setembro 
(sábado). Prestigie!

DIVULGAÇÃO

TEATRO
No dia 21 de setembro, durante a XXII Semana da Física da UEM, 

o grupo Arte Ciência no Palco, de São Paulo, encenará o espetáculo 
“Einstein” no Teatro Barracão. A 1ª. sessão ocorrerá das 19h às 21h 
(informações pelo fone: 3011-4330), e a 2ª. sessão (informações: 
3218-6100), com entrada franca, será das 21h às 23h. Classificação: 
14 anos.

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE
Em parceria com a Verniê-Citroën, a Rádio CBN-Maringá promove 

Test Drive Solidário no dia 15/9, das 10h às 16h, em prol da APAE de 
Maringá. Informações: www.verniecitroen.com.br ou www.cbnmaringa.
com.br. Participe! Seja solidário com quem precisa.


