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CONTATO Aduem 3224-1807

Público prestigia comemoração do Dia dos Pais
A manhã gelada do último domingo (4) não impediu os associados
da Aduem (Associação dos Docentes da UEM) de prestigiarem a
comemoração do dia dos pais, 170 pessoas compareceram ao
evento. O churrasco do dia dos pais ocorre todos os anos e a
cada edição reúne mais pessoas. A programação foi realizada
no Centro de Esportes e de Lazer da UEM/Aduem, iniciou-se com
recreação para as crianças às 9h e, em seguida, foi servido o
almoço ao som de chorinho e sorteio de brindes para os pais.
O evento foi muito bom e os convidados não pouparam elogios
à gestão atual da associação: “Tudo estava perfeito. Em cada
detalhe sentimos o carinho e o respeito da Aduem pelos sócios”,
disseram.
A homenagem contou com a apresentação especial dos músicos
Ricardo Agostini (no violão 7 cordas) e Juliano Bittencourt (no
cavaquinho) que tocaram chorinho e samba raiz. A recreação
das crianças foi coordenada pela professora Erica Fernandes. Os
brindes sorteados entre os pais sócios, durante o almoço, foram
doados pela empresa Elton Seguros.
O próximo evento da Aduem será a homenagem aos professores
e às crianças, em outubro. Aguarde!

Greve/UEM - Lei Geral das Universidades (LGU)
Docentes e técnicos da Universidade Estadual de Maringá
(UEM) continuam em greve. Além dos problemas relacionados
à reposição salarial, os grevistas também lutam pela revisão
da LGU, proposta pelo governo do estado. Entre as mudanças
que a lei propõe, está a diminuição do quadro de professores,
em relação ao número de alunos. De acordo com a lei estadual
10555/2010, a quantidade mínima de professores que a UEM
deve ter é de 1690 docentes. No entanto, a universidade conta
com 1609 professores e, caso a LGU entre em vigor, o número
de profissionais estipulado para a instituição cairá para 1259.
A mudança afeta diretamente a qualidade do ensino público
superior, sobrecarregando professores efetivos e atingindo
toda a sociedade maringaense.

Inscrições abertas

Seu filho passa muito tempo no celular, computador ou
videogame? Talvez esteja na hora de matriculá-lo nas aulas de
Aikido Infanto Juvenil da Aduem, para crianças entre 6 e 11 anos
de idade. O professor do curso,
Sensei Jairo Botelho, tem mais de
11 anos de experiência com a arte
marcial.
As aulas ocorrerão às segundas
e quartas-feiras, das 18h às 19h.
Associados e dependentes pagam
R$80 e o preço para alunos da
UEM e comunidade externa é de
R$90.
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