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CONTATO Aduem 3224-1807 

Mês das Crianças
No dia 27 haverá sessão de contação de histórias 

na ADUEM, com a psicóloga Rosangela Brugin. O evento 
é aberto aos filhos de 
associados e à comu-
nidade em geral, e os 
interessados deverão 
inscrever as crianças 
até o dia 26/10, pelo 
fone 3224-1807, das 
8:30h às 17h. Não 
perca!

Novo Horário de  
Expediente da Secretaria
De segunda à sexta-feira, das 8h às 17:30h. 

Sábado: não haverá expediente até a conclusão 
das adequações de segurança.

Atualização Salarial dos Aposentados
Conforme esclarecimentos prestados pela PRH/UEM, os reajustes concedidos pelo Esta-

do à categoria docente em atividade são estendidos aos professores aposentados conforme 
a regra de aposentadoria que esse se aposentou: 1) o professor que se aposentou por tempo 
de serviço terá estendido o reajuste aplicado aos docentes em atividade; 2) o professor que 
se aposentou compulsoriamente, por idade, não terá o benefício da paridade ou isonomia.

Sede Social

Parque Aquático
Os trabalhos da 2ª. etapa do parque aquático prosseguem acelerados. E, apesar de alguns contratempos, a expectativa é que a obra esteja 

finalizada no próximo verão.

Apresentação oficial das camisas para o JOSUEPAR
Ontem a tarde foi realizada uma rápida audiência com a vice-reitora Profa. Dra. 

Neusa Altoé para a apresentação oficial das 73 novas camisas confeccionadas pela 
parceria Aduem-Afuem-CDR/UEM, que atenderá 12 modalidades do JOSUEPAR. Na 

foto, a vice-reitora, os 
presidentes da ADUEM e 
AFUEM, o coordenador 
da CDR, alguns servi-
dores-atletas e represen-
tantes do Sinteemar que 
viabilizou 50 camisas para 
outras 5 modalidades.

Intercentros 

4a. Rodada
Os resultados das partidas desse sábado foram: CCH 1x4 CCE e CCS 7x1 CTC. ATENÇÃO: em virtude do JOSUEPAR e do feriado de Finados, a 5a. roda-

da foi transferida para 10 de novembro: 17h-CCSxCCH e 18:20h-AFUEMxCTC; folgará: CCE. Abaixo, momentos dos jogos da 4ª. rodada e o time do CCS.

II Bota-Fora de Sucatas
Na última sexta-feira, 19 de outubro, foi encerrada a 2a. edição do Bota-Fora da ADUEM. E, novamente, tanto os associados como a comunidade 

em geral aproveitaram a oportunidade oferecida pela Associação para o descarte apropriado de resíduos tecnológicos e outros. De acordo com o 
presidente, o professor Luciano G. Costa: “Essa inovação da ADUEM tem sido bastante elogiada, e, por isso, já programamos o 3o. Bota-Fora de 
Sucatas para o 1o. semestre de 2013”.


