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Maringá, 10 de junho de 2015

Projeto de Revitalização: Academia recebe equipamentos de musculação e ginástica
  Em prosseguimento ao Projeto de Revitalização da Associação, nesta semana, a Aduem fez novas aquisições de equipamentos para a academia. 
Foram adquiridos halteres e barras para musculação, step, elásticos e colchonetes.
  “Este investimento integra o conjunto de ações da atual gestão Novas Perspectivas (Biênio 2014-2015), que assumiu a administração da Aduem 
com o objetivo de dar continuidade às atividades realizadas pelas administrações anteriores e buscar a inovação em todos os setores dentro da 
Associação, a começar pelo Portal Aduem”, disse o presidente Carlos Sica.

Notícias da greve
 Por uma diferença de votos não expressiva, os professores da rede estadual decidiram ontem encerrar a 
greve e, muitos, já voltaram às atividades nesta quarta-feira. Para as Seções Sindicais do ANDES no Paraná, 
a saída da greve dificulta as demais lutas dos outros servidores do estado. 
“Quando o presidente e a diretora tiraram fotos juntos com os Deputados, já sentimos os rumos que tudo iria 
tomar”, disse o presidente da Aduem, Carlos Sica.
  Na UEM, tanto na assembleia do Sinteemar quanto do Sesduem, os servidores votaram em unanimidade à 
rejeição da proposta encaminhada pelo Governo. A proposta que sai de Maringá é da reposição dos 8,17% em 
2015, retroativo a maio, mês da data base. 
  “Professores façamos as contas: 3,45 (outubro 2015) + 8,5 (janeiro 2016)=11,95% para os anos de 2015 e 
2016, porém, o próximo aumento será somente em 2017, então se fizer a média, o aumento será de 5,975% 
para 2015 e 2016, o nosso salário será arrochado, porque a inflação está acima desse índice oferecido”, post 
facebook por Carlos Sica.

  
Aduem apoia Vigília Cívica Contra 
Corrupção, logo mais, à noite,
Realização Brasil Limpo

Dia 12 de junho na Aduem

  Nesta sexta-feira, Dia dos Namorados, a Aduem realizará happy de 
caldos com chopp gelado no Restaurante Nossa Cozinha, ao lado 
da Sede Administrativa.  Serão servidos caldos de Canjiquinha de 
Galinha, Mandioca Salsa, Mandioca c/ Costela, Minestrone, Feijão e 
Curry, a partir das 18h. 
  Convite antecipado até o dia 11/06, às 17hs, com direito a 1 chopp 
custa R$ 20,00.

    Prestigie e Apaixone-se!

  A Aduem informa que na próxima quarta-
feira, 17/6, haverá reunião do grupo União 
Contra a Corrupção, na sala da presidência da 
Associação. Os representantes das intituições 
apresentarão propostas de atividades que serão 
realizadas nas escolas e outros espaços públicos com 
objetivo de conscientizar pessoas acerca da prática da 
justiça. Entre as ações sugeridas na primeira reunião 
estão: palestras na rede de ensino; publicação de 
cartilha; atividades culturais nas ruas e nas praças; 
difundir a Lei Anticorrupção; fiscalizar contas do 
governo; fomentar a denúncia; lutar pela alternância 
de pessoas no poder e outras. 


