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Ano 7 nº. 249

Maringá, 03 de maio de 2015

Aduem promove ação em favor dos sócios aposentados
  A ADUEM comunica que promoverá ação coletiva em favor dos associados aposentados, com a finalidade de impedir a contribuição previdenciária instituída pela Lei n. 18.370/2014. A referida 
lei instituiu contribuição previdenciária na alíquota de 11% sobre os proventos de aposentados e pensionistas que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, que hoje é de R$ 4.663,75. 
  “Os desembargadores aposentados do Tribunal de Justiça do Paraná já alcançaram liminar favorável. Por isso, usaremos esse precedente como fundamento desta nossa ação”, disse a advogada 
da Aduem, Dalila Paz.
   Para instruir a ação, o Departamento Jurídico da ADUEM pede aos associados aposentados que enviem o contracheque do mês de abril e de maio por e-mail (aduem.juridico@gmail.com ou 
aduem.secretaria@gmail.com) ou deixem cópia na secretaria da ADUEM até o próximo dia 10 de junho.

Corpus Christi- Aduem estará fechada no recesso

  A Aduem estará fechada no feriado de Corpus Christi. Portanto, 
a Sede Administrativa (secretaria, pilates, restaurante ) e 
também a piscina entrarão em recesso amanhã, quinta-feira, e 
sexta-feira (5/6). 
  Desejamos a todos um ótimo feriado e até segunda-feira, dia 
8 de junho!

  A Aduem recebeu, na manhã de ontem, representantes de instituições maringaenses para discutir uma proposta coletiva de ação anticorrupção. O 
objetivo foi reunir pessoas em prol de uma campanha educativa de valorização da justiça. Participaram da reunião o Presidente do CONSEG, Coronel 
Antonio Tadeu Rodrigues, o Vice-presidente do Copejem/ACIM, Lucas Peron, representando o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Soldado 
Vagner Rocco Junior, do Movimento Brasil Limpo, Luciene Dutra, da Associação Ciclonoroeste, Terezinha Barion, do Sincomar, Leocides Fornazza, 
da Sesduem, Sandra Ferrari, e da Aduem, a advogada Dalila Paz, a jornalista Elisabeth Natale e o Presidente Carlos Sica. A reunião ocorreu na sala da 
presidência da Aduem, na Sede Administrativa. As emissoras de tevê, RICTV e BAN  estiveram no local para gravar entrevista com o presidente 
Carlos Sica, e  a RPC também fez contato e acompanhará o desenvolvimento do projeto.
  No primeiro momento, os convidados compartilharam as angústias acerca dos escândalos de corrupção e se propuseram participar desta ação coletiva.   
Após, as lideranças apresentaram algumas propostas: realizar palestras, teatros e outras ações de conscientização na rede de ensino, nas ruas e praças; 

publicar uma cartilha; difundir a Lei Anticorrupção; fiscalizar contas do governo; fomentar a denúncia; lutar pela 
alternância de pessoas no poder e outras. 

  A princípio, o grupo se reunirá quinzenalmente, por isso, no dia 17/06 ocorrerá a segunda reunião, quando as 
instituições apresentarão propostas concretas de atividades que integrarão o cronograma da campanha.

  “A ideia é tornar o projeto contínuo, pois sempre será oportuno propagar a justiça e denunciar toda forma de corrupção”, disse o Presidente da Aduem, 
Carlos Sica. 

Projeto contra corrupção tem adesão de mais intituições

Restaurante Nossa Cozinha - Dia dos Namorados tem Happy de Caldos e Chopp

  Dia 12 de junho
A Aduem promoverá mais uma edição do Happy de Caldos no restaurante 

Nossa Cozinha. Serão servidos 6 deliciosos sabores: Canjiquinha de Galinha, Mandioca Salsa, 
Mandioca c/ Costela, Minestrone, Feijão e Curry. 

        O convite custa R$ 20,00 e antecipado até o dia 10/06 terá direito a 1 Chopp. 

              Corra e reserve o seu!


