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Venha para a 

Almoço Dia dos Pais
  No domingo (27) a Aduem homenageou os pais, na associação, com um delicioso almoço, apresentação musical e recreações para toda família até às 
15h. Os convidados degustaram churrasco de costela, acompanhado de linguiça, arroz, saladas e um 
refrescante sorvete, de sobremesa.
 Após o almoço foi realizado um sorteio de prêmios, entre os 
participantes, oferecidos pelos seguintes parceiros: Elton Seguros, 
Ótica Comercial da Av. Paraná, Bijorca, Couro.com, Aurélios papelaria 
e a própria Aduem. 
  Todos elogiaram a Aduem e agradeceram pela honrosa comemoração 
direcionada aos pais.

  Nesta semana  está sendo realizada a colocaçõa do 
piso da escada monumental de entrada, a instalação dos 
vidros da janela e muro frontal. Ainda, a pintura interna e a 
finalização da infraestrutura elétrica do jardim.

Reforma do auditório Aduem na maratona do revezamento

  Aduem participou da MARATONA DE REVEZAMENTO VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA - Pare 
de Fumar Correndo, realizada no domingo (27/08), em Maringá. Agradecimento especial ao professor 
Daniel Tognim e todos que vestiram a camisa da Aduem. Grupo Aduem - Marcel, Carmem, Jairo, 
Beatriz, Uelinton, Maiara, Daniele, Yandre, Maurício, Leandro, Adriana, Fábio, Ana Carolina, Gabriel e 
Daniel.  Apoio: Dias Bike, Dunk Sporte, Restaurante Nossa Cozinha e Casa da Vacina.

Por Sesduem
  Precisamos nos mobilizar. Estamos conseguindo protelar a aplicação do TIDE como gratificação na Paraná Previdência e também juridicamente no 
TCE (via embargos declaratórios), pois necessitamos que o projeto da SETI caminhe na ALEP. Porém, o governo está nos chantageando, dizendo 
que só tramita o projeto na ALEP se UEM, UEL e UNIOESTE entregarem os dossiês para a implantação do Meta4. 
  Se não mostrarmos pressão agora, podemos ter que engolir essa decisão do TCE, que causará prejuízo tanto para os aposentados quanto para os 
ativos. TIDE é Regime de Trabalho e vamos lutar até o fim, mas precisamos mais do que nunca de todos vocês. Ou alguém estará satisfeito em perder 
de 20 a 30% de salário e ter o TIDE a mercê de uma gratificação que o governo corta quando quiser? Participe desta luta!

DIA: 31/08/2017
HORÁRIO: 15h30min
LOCAL: AUDITÓRIO NEY MARQUES
PAUTA: 1. Informes sobre TIDE; 2. Informes sobre Data-Base; 3. Informes Gerais; 4. Deliberações.

Você está prestes a perder de  20% a 30% do seu salário! 
Tudo bem para você???

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA GERAL DA SESDUEM


