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Ano 7 nº. 243

Maringá, 20 de março de 2015

  As aulas na UEM, do ano letivo de 2015, iniciaram-se na segunda-feira (16), 
mas os docentes continuam em ESTADO DE GREVE. Eles decidiram pela suspensão 
da greve na última quinta-feira (12), porém, se o governo do estado não levar 
o termo de acordo adiante, a categoria retornará à greve. As classes sindicais 
entenderam que existiu a vitória, mas que ainda há uma jornada de lutas pela 
frente, e destacaram: “A ATA DA ASSEMBLEIA QUE DEFLAGROU A GREVE foi 
entregue ao governo, ao reitor e isso basta. Não aceitaremos nenhuma retaliação e NENHUM DIREITO A MENOS”.
  Na sexta-feira (14) foi promovido pela Sesduem um debate sobre a Previdência, no Dacese. 

Fim da greve, mas luta continua: NENHUM DIREITO A MENOS!

Manifestação Brasil mostra sua Garra acontece neste sábado em Maringá

O movimento ‘Brasil, mostra sua garra’ promovido pelas  Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), ocorrerá na 
manhã deste sábado (21), simultaneamente, em várias cidades do 
Estado. Em Maringá, o ato será realizado na Praça Raposo Tavares, na 
região central, e contará com a participação de representantes das 
entidades que compõem a Coordenadoriadas Associações Comerciais 
e Industriais do Norte do Paraná (Cacinor).

Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de 
Maringá (ACIM), Marco Tadeu Barbosa, o objetivo do movimento é 
externar a insatisfação do meio empresarialcom o cenário político e 
econômico do país e defender valores básicos de cidadania. “Queremos 
chamar a atenção e cobrar de políticos e governantes valores como 
ética, justiça, responsabilidade, respeito e transparência”, lista.

Fonte: Mais notícias

Venha para a ADUEM
 

Filie-se à ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEM.
Acesse ao nosso site e conheça os benefícios que a Aduem oferece aos associados. Participe!


