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Diretoria

Editorial

A  ADUEM completa 35 anos de fundação em 2013 e 
a expectativa da gestão diretiva “Novos Desafios” 
é de que esse acontecimento seja evidenciado em 
meio ao plano de trabalho em execução para o 

biênio 2011-2013.
Sob esse ponto de vista, o volume de atividades 

desenvolvidas neste primeiro triênio sugere essa tendência, 
conforme registros da página 5, e esta edição do Jornal 
ADUEM traz na capa alguns desses momentos.

É igualmente oportuno ressaltar a integração 
comunitária possibilitada pela Colônia de Férias da 
UEM (3ª Colônia de Férias da ADUEM, do Projeto ADUEM 
Criança), pelo Bota-Fora de Sucatas da ADUEM (3a edição), 
pelos Treinamentos em Primeiros Socorros, pelo Passeio 
Ciclístico da UEM (1ª edição) e pelo Projeto Talentos na 
ADUEM, que contemplaram a participação tanto dos 
associados como do público em geral.

Na esfera da política institucional, considerando o 
caráter estratégico do tema, uma percepção pública a 
respeito da transposição da UEM é apresentada na página 3 
a partir das entrevistas concedidas pelo Jornalista Messias 
Mendes e o Professor Dr. André Augusto de Almeida Alves 
(arquiteto), do Departamento de Arquitetura da UEM e, na 
página 7, o Professor Carlos Sica assina artigo avaliando a 
situação atual dessa discussão difícil.

Na página 4, são apresentados detalhes do convênio 
firmado recentemente pela ADUEM com a UNIODONTO-
Planos Odontológicos.

Finalmente, o Guia de Convênios está publicado na 
página 8, na 6, o balancete do último quadrimestre e a 
revitalização da sede administrativa é destaque nessa 
página.

Boa leitura!
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Entrevista

N os últimos meses, acompanha-
mos a intensificação do debate 
local acerca da transposição 

ou do contorno da UEM, que perma-
neceu inconclusivo. Nesse sentido, 
como contemplar os interesses da 
comunidade, da universidade e do po-
der executivo municipal? Na tentativa 
de prosseguir subsidiando essas dis-
cussões (a edição out./dez. 2012 do 
Jornal ADUEM publicou o artigo “Cam-
pus 2 da UEM no Contorno Norte?”) o 
Jornal ADUEM entrevistou o Jornalista 
Messias Mendes e o Prof. Dr. André Au-
gusto de Almeida Alves (arquiteto), do 
Departamento de Arquitetura da UEM, 
a esse respeito.

Como teve início o debate da trans-
posição da UEM? O jornalista Messias 
Mendes, conta que não se lembra de 
ter ouvido ou lido sobre a existência de 
um debate mais intenso, ao longo da 
história, a respeito da transposição do 
Campus. Ainda, nunca soube se o as-
sunto foi discutido nos colegiados da 
Universidade naquele período.

“Trata-se de decidir uma interven-
ção complicada, em um espaço públi-
co! Penso que tem de haver discussão 
com a comunidade universitária: fun-
cionários, professores e alunos, a partir 
de estudos técnicos que mostrem quais 
impactos isso causaria”, explica Mes-
sias. 

Ele considera importante uma consul-

ta popular, principalmente envolvendo os 
moradores do entorno da UEM. “Sem de-
bate, fazendo do jeito que querem fazer, 
aí é enfiar os projetos goela abaixo da co-
munidade acadêmica. Isso é inaceitável 
e a UEM precisa reagir".

Para o professor André Augusto, a 
abertura simplesmente de uma aveni-
da não resolve necessariamente o pro-
blema da mobilidade urbana da cida-
de, mas poderá incentivar as pessoas 
a utilizarem ainda mais os carros.

“Vale a pena permitir uma avenida 
ou valeta cruzando o campus na frente 
da BCE, com intensa movimentação e 
ruído, interferindo negativamente em 
suas atividades, em troca de uma so-
lução paliativa de congestionamento? 
O que poderia ser feito com o dinheiro 
do tal túnel ou valeta? Uma rede de 
ciclovias para serem utilizadas com 
bicicletas elétricas, por exemplo? Por 
que pensar apenas naqueles que uti-
lizam carros? E os pedreiros e demais 
trabalhadores que usam bicicletas, e 
se arriscam a perder a vida embaixo 
de uma carreta na Av. Morangueira?”, 
questiona André.

Por isso, considera relevante a UEM 
discutir seu Plano Diretor e questionar 
se existe outra proposta mais adequa-
da para ela, até de defesa do patrimô-
nio da Universidade, sem prejudicar a 
relação com a comunidade. 

A título de ilustração de alterna-

tivas viáveis, o professor Almeida 
propõe um projeto arquitetônico e ur-
banístico, passando acima do MUDI, 
que valorize aquela área de serviços, 
inclusive, servindo de vitrine da UEM à 
comunidade, e qualificação do espaço 
da Vila Esperança.

“Ao invés de prever a nova aveni-
da centralizada entre a Rua Gilberto 
Freire e Rua Samuel Vainer, poderia 
se pensar em um traçado passando 
por trás do MUDI, centralizado entre 
a Rua Samuel Vainer e Rua Primavera 
e a elas se ligando. As ruas sem saída 
ali existentes poderiam dar acesso a 
essas áreas da Universidade, mais in-
tegradas à cidade, e a via atualmente 
existente ao lado dos campos de fute-
bol continuaria sendo de uso interno 
da UEM, resguardando seu bom fun-
cionamento e controle de segurança. 
Esta "Avenida dos Museus" seria um 
espaço de transição entre a Universi-
dade e a cidade".

 Outra possível ligação da região 
do Campus com o centro da cidade, 
segundo o urbanista, “seria pelas ruas 
paisagísticas do córrego Mandacaru, 
passando na Rua Quintino Bocaiúva, 
cruzando a Av. Colombo e a Av. Guaíra 
e a via férrea, chegando à Av. Parigot 
de Souza apenas com a desapropria-
ção de um único prédio, na Av. Fernão 
Dias”.

Transposição ou Contorno da UEM?
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Parcerias
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Eventos

associados e comunidade prestigiam atividades da aDuem

iii Bota-Fora de Sucatas da aDuem
20 a 22 de março

coquetel comemorativo 
Dia internacional da mulher

08 de março

1o Passeio ciclístico da uem 
(Projeto Domingo no campus)

03 de março

1o Peixe na telha
02 de março

treinamento em Primeiros Socorros
(módulo: Parada cardiorespiratória)

27 de fevereiro, 01 e 12 de março

colônia de Férias da uem
iii colônia de Férias da aDuem 
31 de Janeiro a 02 de fevereiro
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BaLancete Financeiro reF. PerÍoDo De 30/11/12  a  27/03/13

ENTRADAS SAÍDA ENTRADAS SAÍDA
1. SALDO ANTERIOR 544.945,25 3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 2.122,70
Itaú 3.798,31 Jornais e Revistas 388,30
Sicredi 38.644,01 Produção de Boletins/Informativos 1.050,00
Sicredi Rotativa Imprensa, Divulgação e Correio 684,40
Sicredi Aplicação 499.031,99
Real
Unibanco
Caixa Econômica Federal 3.470,94
HSBC 4. CANTINA 27.703,83 22.633,33

Receitas Cantina 19.227,83  
2. RECEITAS 237.147,45 Pagto Compras Cantina
2.1 MENSALIDADE 108.454,27 Aluguel Cantina 5.100,00    
Mensalidade UEM 82.492,91 Parceria Cantina 22.633,33
Mensalidade ADUEM 25.961,36 Receitas Cantina Sede Social 3.376,00
2.2 OUTRAS RECEITAS 128.693,18 Pagto. Compras Cantina Sede Social
Comissão Convênios 67.547,97 Aluguel Cantina Sede Social
Taxas de reservas 4.265,00
Rec.Aluguel Pilates 5.100,00
Rec.Investimento 8.595,00    
Mensal.Piscina Dependentes 15.480,00  
Mensal.Piscina Visitantes 270,00       
Rec.4,5% INSS (Fundo Preventivo) 14.923,14  
Rend.Aplicação 4.043,59
Receitas Eventos e Cursos 3.010,00    5. INVESTIMENTO 238.101,01
Receitas Eventuais 550,00       Móveis e Utensílios 1.032,49
Rec.Custas Judiciais -             Equipamentos e Máquinas 1.894,25
Rec.Xerox / Telefone/ correio -             Arrendamento Mercantil -             
Receitas Financeiras 3.256,27 Obras e Construções-Materiais 4.885,40    
Rec.Multa/Juros Estorno 28,77 Obras e Construções-Mão de Obra 52.896,40
Rec.Usuario Plano e Seguro Saúde 1.623,44 Obras - Técnicos e Engenharia -             

Obras e Const. e Materiais (2a. Fase) 177.392,47   
3. DESPESAS 158.195,21
3.1  PESSOAL 106.664,46
Sálarios/Férias/13ºsal. 66.305,41
Secret.Estagiario 990,00
Encargos-Func.e Autônomos 27.204,58
Vale Transporte 1.555,00
Plano Saúde Funcionários 9.027,03
Outros (Cesta Básica) 1.582,44

3.2 DESPESAS GERAIS 49.408,05 6. CONTAS CORRENTES 1.612.719,18 1.616.373,80
Telefone 2.183,72 Recebim.Cheq.e Repasses 1.401.359,57
Água 745,57 Pagto. Cheq.e Repasses 1.402.715,84
Luz 7.281,59 Recebim.Estornos Professores 211.359,61
Seguros Gerais 2.581,66    Estorno de Professores 213.657,96
Material de Escritório 1.009,25
Material de Limpeza 1.586,20
Mat.para Café, Lanche e Refeições 1.314,52
Honorários Contábeis 3.051,00
Viagens e Estadias -             
Serviços de Vigilância 615,75
Comb. Manut.Cons.Veículo 100,00
Despesas Bancárias 3.568,30 7. SALDO FINAL 387.212,36   
Impostos e Taxas 4.682,56 Itaú 5.303,55    
Serviços Prof.Pessoa Fisíca 3.955,00    Sicredi 141,73       
Manut.Cons.Máq.e Equip. 492,00 Sicredi Rotativa
Manut./Reparos-Sede Adm. e Social 2.076,32 Sicredi Aplicação 363.088,84   
Materiais Manut.Piscina 1.926,00    Real
Eventos e Cursos 6.867,34 CEF Poupança (Fundo Prevent.) 14.924,00  
Material Esportivo/Futebol Intercentros 1.760,00 Caixa Econômica Federal 3.754,24    
Custas Judiciais 112,47       HSBC
Mensal.e Contribuições -             2.422.515,71 2.422.515,71
Repasse de taxas 2.610,00
Mensalidade Sky 372,60 Maringá, 05 de março de 2013.
Outras Despesas 516,20
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Opinião

Maringá está em constante pro-
cesso de construção, temos vis-
to o progresso fluir diariamente 

e, proporcionalmente com este almejado 
crescimento, surgem os problemas, em 
especial, de trânsito.

Dirigir em Maringá está cada dia mais 
difícil, estacionar no centro da cidade está 
quase impossível e, da mesma forma, en-
trar e estacionar nos estabelecimentos de 
ensino é tarefa para especialistas.

O grande volume de carros que tran-
sitam diariamente pelas nossas ruas so-
mado ao estresse e à imperícia dos mo-
toristas, levam o nosso trânsito à beira do 
colapso.

Esta visão nos remete a 
pensar que o crescimento 
desmedido e desordenado 
gerou problemas insolúveis. 
Por outro lado, sabemos que 
Maringá já criou dois docu-
mentos norteadores de pro-
gresso, ambos capitaneados 
pelo CODEM, e chamados 
"Maringá 2020" e "Maringá 
2030", dos quais tive a satis-
fação de participar.

Os resultados apontam 
para ações visionárias e  de 
crescimento ordenado, mas 
também deveriam ser delimi-
tadores de crescimento, visto que a popu-
lação revela ali o desejo de morar em uma 
cidade com no máximo 500 mil habitan-
tes.

Diferentemente do planejado, estamos 
observando o rápido e não limitado cresci-
mento dos bairros em número e tamanho. 
A valorização imobiliária rápida e, em al-
guns casos, até desmedida impulsionam 
as empresas a investirem no negócio 
imobiliário, expandindo cada vez mais a 
cidade horizontal e verticalmente, sem se 
preocupar com as limitações existentes.

A engenharia de trânsito tem  de se 
esforçar muito para dar fluxo ao volume 

de carros e coletivos, em especial nos ho-
rários de pico. Para tornar esse trabalho 
mais criativo, surgem as interrupções de 
fluxo de trânsito, oferecidas por parques 
ecológicos, faculdades, grandes praças e 
sem dúvida nenhuma a Universidade Esta-
dual de Maringá. Ela não é a única, mas é 
a "bola da vez".

Preocupada com a problemática, a 
UEM formou recentemente uma comissão 
para estudar e propor solução viária que 
integre o trânsito interno ao municipal. 
Demonstração clara de que não podemos 
fechar os olhos para o problema, pois so-
mos parte desta sociedade que carece de 
soluções tão rápidas quanto o crescimen-

to assistido.
Esperamos que a 

criatividade floresça em 
nossos trabalhos e traga 
para toda a população 
uma proposta ou propos-
tas de melhoria de quali-
dade de vida, sem trazer 
prejuízos para a comuni-
dade universitária, nem 
para os cidadãos e nem 
para a natureza.

Particularmente, eu 
não consigo imaginar 
progresso sem mudan-
ça cultural. Precisamos 

investir fortemente na educação, em ci-
clovias, no transporte coletivo e na nossa 
vida.

Maringá poderá sobreviver sem a trans-
posição da UEM? Esta é a única solução?

Eu aposto no contorno!

Projeto Talentos na  ADUEM

"[...] não podemos 
fechar os olhos 

para o problema, 
pois somos parte 

desta sociedade que 
carece de soluções 
tão rápidas quanto 

o crescimento 
assistido".

O NÃO TODOS JÁ TÊM

O Talentos na ADUEM é um projeto cul-
tural de integração comunitária que ob-
jetiva aproximar a ADUEM do público em 
geral por intermédio da cultura, seja na 
forma de artes visuais, música, fotografia, 
pintura, literatura, artes plásticas, entre 
outras.

O lançamento dessa novidade da 
ADUEM ocorreu no dia 08 de março, du-
rante o coquetel comemorativo do Dia 
Internacional da Mulher promovido pela 
Associação, no qual foram apresentadas, 
em formato de arte-postal, nove manda-
las criadas por estudantes da UNATI/UEM 
em 2011, que constituíram a Exposição 
"Mandalas Unartistas", sob a curadoria 
da Profa. Tania Machado, Diretoria de Ex-
tensão e Cultura, da PEC/UEM.

No primeiro semestre de 2013, o Pro-
jeto Talentos na ADUEM pretende identi-
ficar talentos (iniciantes ou experientes) 
junto aos associados, à comunidade da 
UEM (docentes, servidores e estudantes) 
e à comunidade em geral, local e regional 
para no segundo semestre reuní-los no I 
Salão de Cultura da ADUEM.

Prof. Carlos Benedito Sica
 de Toledo (DIN)

Membro do Conselho Universitário

A esquerda, a Coordenadora Pedagógica da 
UNATI/UEM, Profa. Lígia Carreira, e, à 
direita, a Profa. Tania Machado, da Diretoria de 
Extensão e Cultura da UEM.
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Guia de Convênios

Nossa Cozinha
Restaurante e Lanchonete


