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Maringá, 22 de outubro de 2014

Comemoração do Dia do Professor reúne associados

  Na sexta-feira (17) a Aduem realizou jantar dançante em comemoração pelo Dia do Professor, na Sede Social. 
Participaram do evento cerca de 60 pessoas, entre associados e convidados. Durante a comemoração, o Diretor 
Financeiro da Aduem, professor Manoel M. A. Silva, em nome dos demais diretores fez uma homenagem aos 
docentes pela data de 15 de outubro: “Desejo a todos colegas de profissão, queridos professores e professoras 
da UEM, que tenham sempre sucesso na brilhante carreira de ensinar, de levar conhecimento a tantas pessoas. 
Parabéns pela dedicação e comprometimento com a educação. Também muito obrigado por prestigiarem nosso 
evento”.

  O calor intenso registrado nas últimas semanas, em Maringá, contribui para uma presença elevada de banhistas nos clubes sociais, e não foi diferente na Sede Social da Aduem. No sábado (18) 
cerca de 100 pessoas estiveram na piscina. Os associados aproveitaram a instalação aquática para se divertir com os familiares e com os amigos. E a expectativa da gestão atual, é melhorar esse 
serviço com a inauguração da academia, das saunas e dos vestiários, prevista para dezembro. “É sempre bom ver a casa cheia e esperamos que esse fluxo continue, pois os investimentos que vêm 
sendo realizados ampliaram os benefícios oferecios pela Associação ”, disse o vice-presidente, Luciano Costa.

Dias mais quentes, piscina cheia

Parcela do reajuste autorizada
Fonte: UEM 
20 de outubro de 2014
A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e 
Assuntos Comunitários da UEM (PRH) repassou 
informações do secretário João Carlos, da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior do Paraná (Seti), de que a terceira 
parcela do reajuste para docentes de 7,14% 
foi autorizada. Em 2012, o governo autorizou 
o reajuste de 31,73% para os docentes das 
IEES, divididos em quatro vezes de 7,14%, 
concedidos em outubro de cada ano. 

Vem aí: VrUEM 2014

Detalhes na 
sexta-feira, 
24/10.


