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Informativo Especial

Presidente da Aduem participa de 
reunião com reitor

   O Reitor Júlio Santiago Prates se reuniu pela manhã 
de hoje com as entidades de classe (Aduem, Afuem e 
DCE) e sindicais (Sinteemar e Sesduem) para expôr 
os encaminhamentos do governo para a readequação 
orçamentária do custeio da UEM, a previsão orçamentaria 
para revisão do piso salarial docente e a contratação de 
professores e de agentes universitários.
  Na avalição do reitor a questão do custeio foi 
praticamente solucionada, as contratações passarão a 
ocorrer em regime continuado, permanecendo ainda 
aberta a decisão sobre a adequação da carreira docente.
   Na oportunidade, a Aduem esteve representada pelo 
presidente professor Luciano Gonsalves Costa, que 
considerou importante a iniciativa da reitoria de  também 
contribuir na apresentação das diferentes formulações 
junto ao governo. “A Aduem está elaborando um 
documento sobre os gargalos da carreira docente, que 
não se resumem apenas à questão salarial pois existe uma 
série de problemas recorrentes, e por isso foi solicitado o 
apoio do reitor para debater o mesmo junto à APIESP”, 
declara o presidente.

Seti divulga nota sobre negociações 
da equiparação salarial

  Na última sexta-feira (03), o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Alípio Leal se reuniu com representantes sindicais e das 
Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES) para confirmar a posição 
do governo “de continuar trabalhando para atender as reivindicações das 
universidades, principalmente em relação ao processo de adequação da 
carreira docente”.
  A nota foi divulgada no fim de semana e está disponível em http://www.
seti.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=2200&tit=Secretario-
debate-com-sindicalistas-a-equiparacao-da-remuneracao-entre-docentes-
e-agentes-universitarios. Leia mais!

Estão abertas as inscrições para aulas 
de natação e hidroginástica

 Segue horário das turmas com início previsto para 14 de fevereiro (data 
provável):
NATAÇÃO INFANTIL:
terça e quinta-feira, das 9:30h às 10:20h
terça e quinta-feira, das 18:10h às 19h
NATAÇÃO ADULTO:
quarta e sexta-feira, das 9:30h às 10:20h
quarta e sexta-feira, das 18:10h às 19h
HIDROGINÁSTICA:
quarta e sexta-feira, das 17h às 17:50h

  A Aduem solicita aos associados que mantenham o convênio da 
conta bancária apenas com a Caixa Econômica Federal ou com o Itaú. 
Havendo mudança, a alteração de conta bancária deverá ser  comunicada 
imediatamente à secretaria da Aduem para que não haja suspensão de 
serviços oferecidos, tais como: plano de saúde Unimed Aduem, Sul 
América, Pilates e outros convênios.

Atenção para a portabilidade bancária
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