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Carreira Docente

Reajuste Salarial para Aposentados
O Governo Estadual iniciou o cumprimento da Lei no. 17.280/2012 efetuando na folha de outubro o pagamento da primeira parcela dos 

7,14% de incremento na tabela salarial da Carreira Docente aos professores em atividade e aposentados. Nesse sentido, é oportuno ressaltar 
que a Emenda Constitucional 70/2012 (de 29/3/2012) modificou a EC 41/2003 (que alterou os critérios de isonomia e paridade dos servi-
dores públicos com ingresso a partir de 19/12/2003, e que faz com professores aposentados compulsoriamente ou por invalidez não recebam 
esse reajuste), ao dispor que: “Art. 1º A Emenda Constitucional no. 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte 
art. 6º-A: ‘Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar 
por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria 
calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições 
constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias conce-
didas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos 
proventos desses servidores’.”. Ainda, a Emenda no. 70 estipulou 180 dias a partir de 29/3/2012 para a adequação da União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, assim como das respectivas Autarquias e Fundações, para fins de efeitos financeiros. Diante do exposto, 
considerando que a data prevista para a implantação pelo Estado do Paraná da EC 70/2012 expirou em 29/9/2012, a ADUEM encaminhou 
o ofício no. 84/2012 à Secretaria Estadual da Administração e da Previdência com questionamentos a esse respeito, bem como solicitando 
folha complementar que estenda o benefício da atualização salarial aos docentes aposentados ainda não contemplados.

Projeto Domingo no Campus

I Volta Rústica da UEM
A parceria UEM-ADUEM-AFUEM promove em 02 de dezembro, a 

I Volta Rústica da UEM (caminhada e corrida). A iniciativa visa incen-
tivar a prática desportiva na comunidade universitária da UEM e de 
associados. Os interessados poderão participar nas seguintes cate-
gorias livres: CAMINHADA: Categoria 1 - 3,1km e Categoria 2 - 6,2km; 
CORRIDA: Categoria 1 - 3,1km; Categoria 2 - 6,2km; e, Categoria 3 
- 9,3km. O evento celebrará o encerramento do ano letivo da UEM e 
o lançamento pela ADUEM do Projeto Domingo no Campus na data 
de comemoração dos seus 34 anos.  As inscrições terão início na 
próxima semana, e para se inscrever bastará informar o registro aca-
dêmico (RA), a matrícula funcional ou o registro associativo (sócios-
-dependentes; aposentados). Participe, supere sua marca! Apoio: 
Sanepar, Caixa Econômica Federal e Unimed.

Agenda

Costela ao Fogo de Chão
No dia 9 de dezembro, a ADUEM promove na sede social a 2ª. Costela ao Fogo de Chão. 

Criança até 10 anos não paga. Não perca, leve sua família e amigos!

Intercentros

Semifinalistas
No sábado ocorreu a 5a. rodada do Inter-

centros na qual os times do CCS e do CCH em-
pataram em 1 a 1, e o time da Afuem pontuou 
por WO sobre o CTC. Com esses resultados foi 
definida a rodada semifinal que acontecerá 
no dia 24 de novembro, com os seguintes jo-
gos: às 17h - AFUEM x CCS e 18:20h - CCE x 
CCH. Prestigie!


