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Maringá, 14 de junho de 2017

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

Ano 8 nº. 301

Venha 

UEM paralisa atividades nesta terça, dia 20

Festa Julina na Aduem será dia 22

Inscrições abertas para Colônia de Férias
  Estão abertas as inscrições para a Colônia de Férias da Aduem que será 
realizada de 10 a 21 de julho, no Centro de Esportes e de Lazer Aduem . Serão 
oferecidas vagas para filhos de sócios e comunidade  externa. A programação 
será desenvolvida em parceria com a SA Brinquedos, para crianças de 3 a 10 
anos. Teremos música, atividades de pintura, brincadeiras na cama elástica, no 
castelo encantado e outras. Investimento: sócio pagará R$ 30,00 o passaporte 
diário e R$120,00 semanal. Para não-sócio custa R$ 40,00 o passaporte diário 
e R$ 150,00 semanal (2 semanas R$ 300,00). A camiseta custa R$ 25,00. 
Ligue agora para 3224-1807e inscreva seu filho.  
Considerações
• Cada um leva o seu lanche. Não será fornecido lanche.
• Valor da Camiseta obrigatório para pacotes semanais As recreações acontecerão das 
13h30 às 17h30. A colônia será encerrada com festa julina, no sábado, das 16h às 21h.
 Inscrições pelo 3224-1807

  Em assembleia, pela manhã, convocada pela Sesduem, docentes da UEM foram unânimes na decisão de paralisar as atividades da universidade na próxima 
terça-feira, 20/06. A paralisação será em protesto contra o Meta 4 e ao bloqueio de verbas do governo que compromete os trabalhos da instituição.  Os recursos 
bloqueados são gerados pela universidade em diversos setores que oferecem serviços a toda a comunidade.
Entenda o que é o META 4 e suas consequências
  O META 4 é um sistema informatizado da Secretaria Estadual de Administração e Previdência (SEAP) que faz a gestão de pessoal e gera a folha de 
pagamentos de todos os servidores do estado do Paraná que o governador obteve da Espanha. Esse sistema já está compravado que não serve apenas para 
o gerenciamento, mas para a interferência do governo no pagamento de promoções e progressões aos servidores, como já acontece na rede estadual. Ou 
seja, trata-se de um sistema imposto pelo governo às universidades com poder de transferir ao executivo as decisões sobre promoções, progressões, licenças, 
liberações para pós-graduação, TIDE’s, férias, horas extras dos servidores, entre outras coisas. Fique atento!


