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Ano 7 nº. 262

Maringá, 30  de setembro de 2015

  O Professor Carlos Benedito Sica de Toledo, Presidente da 
ADUEM – Associação dos Docentes da Universidade Estadual 
de Maringá, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os associados para a eleição da Diretoria e Conselho Consultivo 
a ser realizada no dia 26 de novembro de 2015 para o biênio 
2015/2017, observando o que segue:

1.Fica determinado o seguinte Calendário Eleitoral:
a)14/10/2015, às 09 h – início das inscrições das Chapas.
b)29/10/2015, às 17h – término das inscrições das Chapas.
c)05/11/2015, às 10h – homologação das Chapas pela Comissão 
Eleitoral.
d)07/11/2015 a 20/11/2015 – divulgação dos Programas das 
Chapas pela ADUEM.
e)26/11/2015, das 9h às 21h – processo de votação.
f)26/11/2015, a partir das 21h10min – Apuração das urnas.
g)02/12/2015, às 17h – Posse da Diretoria e do Conselho 
Consultivo.

2.Ficam nomeados para compor a COMISSÃO ELEITORAL os 
seguintes associados da Aduem: Prof. Dr. Edmilson Aparecido da 
Silva, Prof. Dr. Reginaldo Benedito Dias e Prof. Dr. José Marcos 
de Bastos Andrade.

3.A Comissão Eleitoral será responsável pela coordenação do 
processo eleitoral, incluindo recepção e escrutínio dos votos, 
elaboração da ata final e posse da nova Diretoria e do Conselho 
Consultivo.

4.Cada Chapa poderá indicar uma lista com no mínimo 14 
associados, 2 de cada Centro, como candidatos ao Conselho 
Consultivo.

5.A lista dos associados aptos a votar e o Estatuto da Aduem 
estão à disposição, na secretaria da Entidade, a partir de hoje, 
para quaisquer consultas.

Maringá, 25 de setembro de 2015.
                                                                    

Carlos Benedito Sica de Toledo
PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO Revitalização da Aduem durante gestão Novas Perspectivas
Pequenas mudanças e grandes resultados marcam a atual gestão

 A gestão Novas Perspectivas (Biênio 2014-2015) assumiu a 
administração da Aduem no dia 11 de abril de 2014, com o 
objetivo de revitalizar a associação tanto administrativamente 
como tecnicamente, reformando e construindo as Sedes Social e 
Administrativa da Aduem. De acordo com o presidente Carlos Sica, 
durante a gestão foi avaliada a necessidade de revisar o modelo 
administrativo, o estabelecimento de metas e o empreendedorismo, 
a fim de transformar fortemente a entidade em uma associação que 
valorizasse tanto o associado quanto os colaboradores. Ainda foi 
implantado um modelo de negócios, com o portal e a segurança 
dos servidores.
  “Na última semana inauguramos a nova secretaria, com sala 
de estar e mobiliário planejado, valorizando os servidores, pois, 
a qualidade do trabalho melhorou a olhos vistos. Vale ressaltar 
que toda essa reforma foi executada com dinheiro de convênios 
realizados com empresas, ou seja, nada foi retirado do caixa 
advindo das mensalidades dos sócios”, explica Carlos Sica.
  Dessa forma, a Aduem tem a satisfação de apresentar as principais 
atividades que marcaram a administração desse Biênio, para que os 
sócios tomem conhecimento do que foi feito e, asim, possam avaliar 
a atual gestão que diferenciou das anteriores em muitos aspectos.
  Dentre as propostas inovadoras e empreendedoras para a Aduem, 
o Presidente Carlos Sica destaca a Revitalização das duas Sedes, 
Social e Administrativa, que aos poucos foram sendo reestruturadas 
e que, até o final da gestão, pretende-se concluir outras melhorias.
  Na Sede Campestre, as ações se concentraram na limpeza geral, na 
revitalização e manutenção dos jardins, nas melhorias do salão de 
festa e nas adequações do refeitório dos funcionários. 
 Para o tradicional futebol, os investimentos foram em aquisições 
de bolas, de redes, e rigor na proteção do gramado, sobretudo, na 
área do gol, mantendo a qualidade do esporte. Ainda foi melhorada 
a acessibilidade do estacionamento ao quiosque e ao campo de 
futebol, com a construção de uma rampa. 
  A iluminação do bosque com refletores de led também fez a 
diferença como efeito decorativo e como medida de segurança. 
  Em relação à construção da nova academia, além de mudar para 
um ambiente agradável e aconchegante foram comprados aparelhos 
e equipamentos que modernizaram e facilitaram as atividades dos 
frequentadores.
  “Quanto ao novo prédio, falta finalizar a instalação da parte elétrica, 
da sauna e do ofurô. Da mesma forma que ocorreu o planejamento 
financeiro para a realização das reformas e construções acima 
citadas, existe um recurso assegurado em poupança, oriundo 

dos parceiros da Aduem, para executar demais obras que serão 
retomadas e, em três meses, teremos a nossa sede social concluída. 
Estamos apenas aguardando a assinatura do termo de convênio com 
a UEM”, disse o presidente.
  Outra inovação foi a criação de mais uma sala para aluguel, onde 
está instalado o Consultório Nutrieação, parceiro da Aduem.
  A Aduem recebeu importantes melhorias em 2014 e em 2015. Em 
continuidade ao Projeto de Revitalização, a administração atual tem 
investido em serviços que valorizam as duas Sedes da Associação.
  "Todos os pedidos de associados, que chegaram até nós, como 
retirar as placas de cimento que ficavam embaixo dos balanços do 
parquinho, limpeza dos arredores da cantina, instalação de escada na 
piscina, para idosos, para obesos e para pessoas com necessidades 
especiais foram prontamente atendidos” comenta Carlos Sica.
  A revitalização também se estende ao local de trabalho dos 
colaboradores.  Ao final do primeiro trimestre, várias melhorias 
foram implantadas. A construção de uma cozinha na Sede 
Administrativa e a adequação do ambiente de trabalho na Sede 
Social são algumas delas. E detalhes como torneiras pingando 
foram vistoriados e são consertados constantemente para manter 
a economia de água. Foi aplicado o projeto de troca de lâmpadas 
convencionais queimadas por leds que gera significativa economia 
de energia elétrica.
 "Tratamos a Aduem verdadeiramente como uma associação e 
praticamos o associativismo, deixando as questões sindicalistas 
com os nossos honrados sindicatos, por isso podemos focar no que 
realmente importa para o associado", reforça o Presidente.
 Na Aduem, campanhas são promovidas com vistas a honrar seu 
título de "Instituição de Utilidade Pública", tais como, campanha do 
agasalho, Aduem+Saúde que envolve a academia, a hidroginástica, 
a parceria com a Dias Bike para que os associados tenham 
facilidade de pedalar, o Programa Saúde Preventiva da Unimed e da 
Uniodonto, a Nutricionista e os cursos de alimentação sem lactose 
e sem glúten, enfim, são atividades que valorizam o associado, 
amenizando as dificuldades enfrentadas no estresse do dia a 
dia no trabalho.
   “Esperamos agora instaurar o projeto de apoio ao pós-
graduando, visando a manutenção à saúde mental e física, 
trabalhando a prevenção de doenças vindas do estresse 
causado pelo alto padrão exigido pelas instituições de pós-
graduação. Queremos tornar a Aduem cada dia melhor e mais 
útil", completou Sica.


