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Assembleia aprova prestação de contas
por unanimidade
Missão Cumprida

Presidente Luciano Costa faz
balanço das realizações.

Aprenda Inglês em 18 meses.
Associado ADUEM tem desconto especial!

Associados e autoridades prestigiam posse da nova
Diretoria e Conselho Consultivo

Gestão Novas Perspectivas terá como foco a
modernização da ADUEM, ações culturais, sociais
e esportivas.
"Que Deus nos acompanhe o tempo todo durante
esta jornada, transformando os grandes desafios
em caminhos suaves".
"A expectativa é
de desenvolver
uma administração
voltada para as
necessidades
estruturais,
sociais, culturais
e esportivas da
ADUEM".
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Editorial

Em 2014 a ADUEM completará 36 anos de fundação e esta
edição do Jornal ADUEM registra a troca diretiva na Associação
neste momento.
As gestões diretivas “Novos Desafios” e “Compromisso
Renovado” cujos os trabalhos estiveram sob a presidência
do professor Luciano Gonsalves Costa desde 2011, foram
substituídas pela gestão “Novas Perspectivas”, presidida pelo
professor Carlos Benedito Sica de Toledo no biênio 2014-2015.
A cerimônia de transmissão de cargo ocorreu no dia 11 de
abril e contou com a presença de associados, público em
geral e autoridades como o Reitor da UEM, professor Júlio
Santiago Prates Filho, o Vereador de Maringá, Luciano Brito e o
Deputado Estadual Wilson Quinteiro, além do Vice-presidente
Carlos Augusto de Melo Tamanini.
Na ocasião, tanto no pronunciamento do professor Luciano
Costa como no do professor Carlos Sica, foi reiterada a
satisfação de ambos de conquistar a oportunidade de
representar a ADUEM e, com dedicação e comprometimento,
buscar retribuir a confiança depositada na plataforma de
trabalho defendida para a Associação.
Ainda, o Jornal ADUEM destaca a aprovação das contas do
perÍodo de 12/2011 a 01/2014, as realizações das gestões
Novos Desafios e Compromisso Renovado, além da nova
parceria com a Wise UP, o lançamento do Curso de Viola Caipira
da ADUEM e a promoção do colóquio Cultura e Universidade
em parceria com a DCU/PEC-UEM.
Boa Leitura!

Gestão Novas Perspectivas
assume biênio de 2014 a 2015
A Diretoria e o Conselho Consultivo da ADUEM, gestão 2014-2015, tomaram posse no dia
11/04/14, à noite, no salão da sede social. Estavam presentes na solenidade o público em
geral e autoridades como o Reitor da UEM professor Júlio Santiago Prates Filho, o Vereador
de Maringá Luciano Brito, o Deputado Estadual Wilson Quinteiro, o Presidente da SESDUEM
professor Washington L. Félix Santos e o Vice-presidente do Sintemar professor César Pereira.
A composição da nova Diretoria tem como Presidente o Professor Carlos Benedito Sica
de Toledo, Vice-presidente: Luciano Gonsalves Costa, Tesoureiro: Manoel Messias Alves da
Silva, Vice-tesoureiro: José Adauto da Cruz, Secretário geral: Ronaldo Celso Viscovini, Vicesecretário geral: Giuliano Gomes de Assis Pimentel, Diretor social: José Uilson Padilha e Diretor
de esportes: Marcelo da Silva Villas Boas.
Para o Conselho Consultivo foram eleitos os seguintes representantes: Telmo Antônio Tonin
e Ulysses Cecato do CCA, Celso Ivam Conegero e Luiz Antonio de Souza do CCB, Sebastião
Gazola e Newller Marcelo Kimura do CCE, Evandro Luis Gomes e Pedro Carlos de Aquino Ochôa
do CCH, Angelo José Pavan e Larissa Michele Lara do CCS, Antonio Agenor Denardi e Darcy
Correia de Oliveira do CSA, Clelia Franco e Jeselay Hemeterio Cordeiro dos Reis do CTC, Maria
da Conceição Silva e Evilásio de Almeida Vianna Filho dos APS.
A Gestão Novas Perspectivas foi eleita no dia 31 de março e terá como meta principal a
modernização dos ambientes da Sede Administrativa e da Sede Social da ADUEM.
Na foto, da esquerda
para a direita: Tesoureiro:
Manoel Messias Alves
da Silva, Presidente
Carlos Benedito Sica de
Toledo, Vice-presidente:
Luciano Gonsalves Costa,
Conselheiros: Evilasio
de Almeida Vianna Filho
e Maria da Conceição
Silva, Vice-secretário
geral: Giuliano Gomes de
Assis Pimentel, Diretor
de esportes: Marcelo da
Silva Villas Boas, Diretor
social: José Uilson Padilha
e os Conselheiros: Antonio
Agenor Denardi e
Ulysses Cecato.
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Balanço da Gestão

Assembleia aprova prestação de contas de dez./11 a jan./2014
A ADUEM realizou Assembleia Geral para a prestação de contas do período de dezembro de
2011 a janeiro de 2014, no dia 28/03/14, no miniauditório. O Presidente Luciano Gonsalves
Costa, o Vice-presidente Carlos Tamanini e os diretores Evilasio Vianna de Almeida Filho
(Tesoureiro), Jair Henrique Alves (Diretor de esportes), a gerente Andreá Vizi Martinez dos
Santos e também o contador Luiz Beviláquia apresentaram aos participantes da assembleia
a contabilidade da Gestão. Depois de explicitar o quadro das receitas e despesas do período
da gestão, os associados presentes fizeram alguns questionamentos e, em seguida, houve a
aprovação das contas por unanimidade.

Professores reunidos para assembleia, 28/03/14.

Após a divulgação do resultado da assembleia, docentes e demais amigos do professor Luciano Costa o parabenizaram e a sua
equipe, pela seriedade e lisura durante a gestão frente a ADUEM.

Ganhe o mundo em apenas 18 meses
Inglês rápido para adultos com desconto especial para Associado ADUEM
A Wise Up nasceu em 1995, apresentando uma grande novidade
para o mercado das escolas de inglês: um curso rápido, dirigido
apenas a adultos, com duração de 18 meses.
18 meses era um tempo muito menor em relação aos demais
cursos, que ensinavam inglês por mais de 3 anos. Alguns prometiam
fluência em 7 anos de ensino, por exemplo.
A Wise Up se orgulha por ter transformado o mercado de ensino
de inglês no Brasil e por proporcionar uma vida melhor para os
alunos, que não precisam mais passar anos aprendendo inglês para
conquistar grandes mudanças na vida.
A metodologia da Wise Up para ensinar inglês rápido utiliza o recorte
linguístico. Você aprende o inglês que realmente é falado no dia a
dia. Por exemplo: no português, nossa língua nativa, aprendemos na
escola a utilizar frases no pretérito mais-que-perfeito e outras regras
gramaticais que não fazem parte do português coloquial, falado
pelas pessoas no dia a dia.
A Wise Up faz o mesmo com o inglês. Você aprende o vocabulário,
as expressões e as regras gramaticais que realmente são utilizadas
para se comunicar perfeitamente com um nativo da língua.
Um detalhe especial faz a diferença para aprender inglês mais
rápido: a riqueza do material didático. Na Wise Up, você não fica preso
a livros grossos, chatos e carregados de exercícios. Você aprende
inglês assistindo seriados exclusivos de TV, navegando na internet,
ouvindo CDs, participando de interessantes debates entre colegas e
professores.

18 meses. Daqui a pouco mais de um ano, você poderá estar bem
diferente: vai perceber uma mudança na autoestima e no modo
como enxerga o mundo. Aliás, o mundo também vai passar a ver
você de um jeito diferente.
18 meses. Esse é o seu tempo para aprender inglês.

Inglês em 18 meses é na Wise UP
A ADUEM traz mais um excelente
benefício para seus associados:
o curso de inglês para adultos
com duração de 18 meses
desenvolvido pela Wise Up. Não
perca essa oportunidade para o
seu desenvolvimento pessoal e
profissional em horários flexíveis
e com turmas reduzidas. Agende
uma visita do consultor da Wise
Up pelo fone (44) 3029-7711.
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Síntese das realizações das Gestões Novos Desafios e Compromisso Renovado
ADMINISTRATIVO 2012: Atualização do cadastro de
convênios. Reformulação do site. Investimentos na
sede administrativa: upgrade da infraestrutura de
informática da sede administrativa, adequação da
iluminação do pátio/estacionamento, aquisição de
tapetes, condicionador de ar split, câmera fotográfica
semiprofissional, aparelhagem de som, escada longa
para manutenção, central telefônica e triturador de
papel. Disponibilização de terminal de internet para
consulta rápida. Investimentos na cantina da sede social:
instalação de interfone cantina-piscina, aquisição de
freezer vertical para cerveja, freezer vertical para bebidas
em geral, tapetes e TV Lcd Full HD 42”; substituição
da mobília do quiosque. Investimentos no campo de
futebol: aquisição de minitraves, instalação de barras
para alongamento, ampliação do alambrado, plantio de
citronela, renovação de material esportivo. Investimentos
na academia: aquisição de esteira, adipômetro e tapete.
Participação das cerimônias de colação de grau da UEM
nos campus (ADUEM nos campi). Realização de reuniões
ampliadas entre diretoria e conselho consultivo. Definição
de Política de RH: treinamento de pessoal, aquisição de
EPIs e material para atualização profissional, instalação
de refeitório na sede social (aquisição de fogão), uso de
crachás, avaliação ergonômica individual, contratação
de seguro de vida e de plano odontológico. Definição de
Política de Uso de TI. Definição de Política de Gestão de
Planos/Seguro de Saúde. Definição de Política de Gestão
Administrativa. Suspensão da emissão do ChequeADUEM. Negociação do índice de 9,5% para o reajuste
dos planos Unimed. Estabelecimento de novo horário de
expediente da secretaria. Auditoria no cadastro geral e
de usuários da piscina. Auditoria no cadastro dos planos
médicos. Adequação dos horários de serviços na sede
social: academia, cantina, piscina, sauna. Adequação
dos procedimentos para locação de auditórios, quiosque
ou salão de festas. Atualização das taxas de locação e
estabelecimento de novo modelo de uso/funcionamento
do quiosque e salão de festas. Audiências com o Reitor
da UEM: 4. Ofícios encaminhados ao Governo Estadual:
009/2012, 084/2012. Ofícios encaminhados à
Reitoria: 021/2012, 064/2012, 069/2012. Repasse
de computador (Bota-Fora) à projeto de inclusão
digital. Repasse de componentes (memórias DDR1)
de computador (Bota-Fora) à UEM-FM. Repasse de
eletrodomésticos (Bota-Fora) ao Fazendo Fazenda
(Projeto ADUEM Criança). Parceria com a CDR/Josuepar:
confecção de uniformes para 12 modalidades. Parceria
com o HUM: sessão de contação de histórias e doação de
material pedagógico e escolar. Parceria com o Sapiens
Colégio: disponibilização de bolsas de estudo para o
Programa Bom Aluno de Maringá, da APMIF (Projeto
ADUEM Jovem). Envio eletrônico de extratos de débitos.
Finalização das obras do parque aquático. Protocolo
de mandado de segurança contra a execução de dívida
previdenciária dos grupos dos planos médicos Unimed.
Edição de 4 números do Jornal ADUEM. Edição de 53
números do Boletim Informativo ADUEM. Edição de 12
números do Informativo Especial ADUEM.

AGENDA: 17-28/jan.-1ª. Colônia de Férias (Projeto
ADUEM Criança); 14-24/fev.-1º. Bota-Fora de Sucatas;
02/mar.-Palestra: Reinventando a Aula Expositiva
(Didática e Oratória com Datashow); 08/mar.Comemoração (Coquetel) do Dia Internacional da Mulher;
18/mar.-Costela ao Fogo de Chão; 04/abr.-Happy Hour
das Associadas; 12-13/abr.-1ª. Campanha de Vacinação
Antigripal; 27/abr.-1º. Happy Hour de Caldos; [04/
abr.-Happy Hour das Associadas]; 07-09/mai.-Mostra
Couro.com; 18/mai.-Mostra Couro.com; 19/mai.-Jantar
Dançante das Mães; 01/jun.-2º. Happy Hour de Caldos;
29/jun.-1º. Dia da Bicicleta; 17-21/jul.-2ª. Colônia de
Férias; 21/jul.-Festa Julina; 27/jul.-Palestra: Inovação
e Sustentabilidade Econômica; 25/ago.-1ª. Feijoada
Solidária; 31/ago.-3º. Happy Hour de Caldos; 10-14/set.1ª. Semana da Saúde; 22/set.-01/dez.-14º. Intercentros;
16-19/out.-2º. Bota-Fora de Sucatas; 27/out.-1ª.
Contação de Histórias; 02/dez.-1ª. Volta Rústica (Projeto
Domingo no Campus); 04-07/dez.-Mostra Couro.com;
09/dez.-Costela ao Fogo de Chão. [Workshop: Noções de
Mecânica para Amadores; Curso: Maquiagem].
OUTROS (Artigos de Opinião): COSTA, L.G. Percepção
pública da profissão docente. Informativo ADUEM
Especial (08/3/2012), Jornal ADUEM (fev.-mar./2012),
Informativo UEM (14/3/2012), O Diário (14/3/2012).
COSTA, L.G. Qual o limite de crescimento da nossa
universidade? Informativo ADUEM (28/3/2012), Jornal
ADUEM (mai.-jun./2012), O Diário (14/6/2012). COSTA,
L.G. Lição das cotas. O Diário (01/5/2012; 05/5/2012).
COSTA, L.G. Avaliação da gestão do fomento pesquisa
no PR. Informativo ADUEM (24/5/2012). COSTA, L.G.
Desafios para a inovação na Universidade. O Diário
(29/5/2012), Informativo UEM (06/6/2012). COSTA, L.G.
Sedes sociais e recreativas para a ADUEM? Informativo
ADUEM (27/6/2012). COSTA, L.G. Preparação para o
trabalho docente. Informativo ADUEM (08/8/2012).
COSTA, L.G. A carreira docente sob novas perspectivas.
Informativo ADUEM (16/8/2012), Informativo UEM
(29/8/2012). COSTA, L.G. Crise nas universidades
públicas do Paraná? O Diário (30/8/2012). COSTA, L.G.
Precisamos melhorar a gestão universitária? O Diário
(29/9/2012). COSTA, L.G. Onde precisamos melhorar?
Jornal ADUEM (jul.-set./2012), Informativo ADUEM
(03/10/2012). COSTA, L.G. Campus 2 da UEM no
Contorno Norte? O Diário (08/12/2012), Jornal ADUEM
(out.-dez./2012). COSTA, L.G. “Agrisalhamento” da força
de trabalho da UEM. Boletim ADUEM (19/12/2012)
Em 09 de dezembro DE 2013 completamos 2 anos de
trabalho frente à direção da ADUEM, e, nesse sentido,
apresentamos uma síntese das realizações.
ADMINISTRATIVO 2013: Regularização da Sala de
Ginástica junto ao CREF/9 (obtenção de registro).
Lançamento (01/2013) da Boutique ADUEM por
intermédio da parceria ADUEM-Nupelia/UEM. Aquisição
de TV Lcd Full HD 42” para a Sala de Ginástica.
Reformulação do horário de atendimento da Sala de
Ginástica. Adoção do funcionamento da Sede Campestre
em regime de temporada (outubro a março). Locação de

2 salas comerciais da Sede Administrativa. Revitalização
da Sede Administrativa: substituição de telhas
quebradas, pintura de paredes e muros e da varanda do
miniauditório, impermeabilização dos telhados, reforma
dos banheiros, replantio de jardim, aquisição de novo
portão. Construção de acesso para ambulância até o
Campo de Futebol. Adequações de acessibilidade ao
Quiosque. Representação da ADUEM na solenidade de
colação de grau nos campus da UEM (ADUEM nos Campi).
Inauguração da discussão sobre o projeto da Quadra de
Tênis e Poliesportiva (vôlei, basquete). Parceria com a
CDR/Josuepar: confecção de uniformes e aquisição de
tanquinho com centrífuga para lavagem de uniformes da
UEM. Obtenção de ISSN pelo Jornal ADUEM. Negociação
do índice de 13,75% para o reajuste dos planos Unimed.
Edição de 4 números do Jornal ADUEM. Edição de 49
números do Informativo ADUEM. Edição de 5 números do
Informativo Especial ADUEM. Prosseguimento das obras
da Sede Campestre. Doação de brinquedos pedagógicos
ao Sareh/HUM. Doação (parcerias Dia da Bicicleta) de
21 paraciclos para a UEM. Boutique ADUEM: confecção
de uniformes (camisa polo) para os profissionais da UEM.
AGENDA: Colônia de Férias (Projeto ADUEM Criança;
de 31/1 a 02/2; 16 a 20/7); Treinamento em Primeiros
Socorros (Parada Cardiorrespiratória: 27/2, 01 e 12/3;
Desmaio/Síncope: 08, 09 e 11/4; Convulsão: 27 a 29/5;
Trauma I: 25 e 26/6); I Peixe na Telha (02/3); I Passeio
Ciclístico da UEM (Projeto Domingo no Campus; 03/3);
Coquetel do Dia internacional da Mulher (08/3); BotaFora de Sucatas da ADUEM (20 a 22/3); II Campanha
de Vacinação Antigripal (03 a 04/4); I Luau Dançante da
ADUEM (20/4); Curso de Automaquiagem (29/4); Mostra
Couro.com (06 a 10/5; 27 a 29/11); I Pizzada da ADUEM
(25/5); Happy Hour de Caldos (28/6); Festa Julina (20/7);
I Festival de Massas da ADUEM (31/8); II Feijoada Solidária
da ADUEM (24/8); Dia de Bicicleta 2013 (co-promoção;
25 a 28/7); II Volta Rústica da UEM (Projeto Domingo
no Campus; 27/10); Costela ao Fogo de Chão (15/12).
PROJETO TALENTOS NA ADUEM: lançamento (08/3) com
a série arte-postal Mandalas Unartistas, exibição (28/6)
da Orquestra de Flautas da EMU/UEM, distribuição (07
e 08/9) da série arte-postal fotográfica homenageando
a Cidade Canção pelos 66 anos apresentando a UEM
integrada à Maringá. OUTROS (Artigos de Opinião): COSTA,
L.G. Centro Administrativo da UEM? Jornal ADUEM (abr.jun./2013). COSTA, L.G. (Im) Paridade, Aclamação e Voto
Universal na Universidade. Jornal ADUEM (jul.-set./2013)
e Informativo UEM (25/9/2013). COSTA, L.G. Trote,
Alcoolismo e Marketing Social. O Diário (09/2/2013).
COSTA, L.G. Percepção Pública da Gestão Universitária.
O Diário (10/4/2013) e Boletim ADUEM (10/4/2013).
COSTA, L.G. Campus 2 e Centro Administrativo da UEM.
Informativo UEM (22/5/2013). COSTA, L.G. Revisão da
Forma de Cobrança da Mensalidade. Informativo ADUEM
(05/6/2013). COSTA, L.G. Centro Administrativo da UEM.
O Diário (06/7/2013). COSTA, L.G. Autonomia e Reformas
nas IEES. Informativo ADUEM (20/11/2013) e Jornal
ADUEM (out.-dez./2013).
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Parcerias

III Campanha de Vacinação Antigripal
Nos dias 08 e 09 de abril a ADUEM promoveu a III Campanha de Vacinação
Antigripal em parceria com o CENTROVAC. Cerca de 300 pessoas, entre
associados e dependentes, foi vacinada contra a Influenza. Quem não se
vacinou durante a campanha e tem o interesse pelo desconto oferecido
por meio da parceria ADUEM/CENTROVAC ainda poderá receber a vacina,
porém direto no CENTROVAC e com a Guia de Autorização fornecida pela
Secretaria da ADUEM.
Apesar da Vacina Antigripal não impedir de contrair o vírus da doença,
ela ajuda a reduzir esta chance a partir da segunda semana da data de
aplicação e imuniza a pessoa por 1 ano. Lembrando que em 2009 ocorreu
o surto da Gripe "A". Portanto, prevenir é sempre melhor!

Associado e familiares aproveitaram
campanha de vacinação para reduzir
chance de contrair gripe.

Curso
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Em de Viola Caipira

na ADUEM
Início
(Aulas c/2 horas e meia de duração)

No Miniauditório, às 19h30

Dia
25
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BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE 31/10/13 A 30/03/14
ENTRADAS

SAÍDA

1. SALDO ANTERIOR
304.833,10
Itaú
8.862,89
Sicredi
0,35
Sicredi Rotativa
Sicredi Aplicação
151.486,73
Caixa Ec.Poupança(fundo preventivo) 140.003,41
Caixa Economica Federal
4.479,72
HSBC
2. RECEITAS
2.1 MENSALIDADE
Mensalidade UEM
Mensalidade ADUEM
2.2 OUTRAS RECEITAS
Comissão Convênios
Taxas de reservas
Rec.Aluguel Pilates
Rec. Aluguel ITAM
Rec.Aluguel Sala comercial
Rec.Investimento
Mensal.piscina dependentes
Mensal.piscina visitantes
Rec.4,5% INSS(fundo preventivo)
Rend.Aplicação/poupança
Receitas Eventos e cursos
Receitas Eventuais
Rec.custas judiciais
Rec.Xerox / Telefone/ correio
Receitas Financeiras
Rec.multa/juros estorno
Rec.Usuario Plano e Seguro Saúde

ENTRADAS
3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Jornais e Revistas
Produção de Boletins/informativos
Imprensa, Divulgação e Correio

4. CANTINA
Receitas cantina/restaurante
Pagto Compras cantina
Aluguel Cantina/restaurante
Parceria Cantina
Receitas cantina Sede Social
Pagto Compras cantina Sede Social
Aluguel cantina Sede Social

492.663,04
190.761,67
142.090,14
48.671,53
301.901,37
129.345,31
5.405,00
8.500,00
4.000,00
1.500,00

SAÍDA
4.102,99
632,10
1.630,00
1.840,89

56.006,60
41.846,35
8.500,00
5.660,25

47.506,63

47.506,63

7.578,00

28.615,00
1.155,00
97.554,65
4.198,17
4.687,30
1.595,46
5.217,80
208,18
2.341,50

3. DESPESAS
3.1 PESSOAL
Sálarios/férias/13ºsal.
Secret.Estagiario
Encargos-func.e autonomos
Vale Transporte
Plano Saúde/odont/seg.vida/Ref. Funcionários
Outros (cesta basica)
3.2 DESPESAS GERAIS
Telefone
Água
Luz
Seguros Gerais
Material de Escritório
Material de Limpeza
Mat.para Café, Lanche e refeições
Honorários Contábeis
Viagens e Estadias
Serviços de Vigilãncia
Comb. Manut.Cons.Veículo
Despesas Bancárias
Impostos e taxas
Serviços Prof.Pessoa Fisíca
Manut.Cons.Maq.e Equip.
Manut./Reparos-sede adm e social
Materiais manut.piscina
Eventos e cursos
Material esportivo/futebol Intercentro
INSS Fundo Preventivo (Unimed)
Custas Judiciais
Mensal.e Contribuições
Repasse de taxas
Mensalidade Sky
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica
Outras Despesas

506.097,50
166.477,45
90.634,63
0,00
46.235,45
3.024,30
13.555,96
13.027,11
335.517,06
3.285,66
2.533,25
10.224,62
3.618,26
1.485,56
2.788,36
2.143,87
5.682,00
1.067,40
603,99
5.581,50
6.223,51
8.933,56
1.414,00
8.268,40
3.467,00
19.609,86
-

5. INVESTIMENTO
Móveis e Utensílios
Equipamentos e Maquinas
Arrendamento Mercantil
Obras e Construções-materiais
Obras e Construções-mão de obra
Obras - Técnicos e Engenharia
Obras e Const. E Materiais 2ºfase

6. CONTAS CORRENTES
Recebim.Cheq.e Repasses
Pagto Cheq.e Repasses
Recebim.estornos Professores
Estorno de Professores

7. SALDO FINAL
Itaú
Sicredi
Sicredi Rotativa
Sicredi Aplicação
Real
Caixa Econ. Poupança(fundo prevent.)
Caixa Economica Federal
239.137,20 HSBC
3.036,92
8,60
3.910,00
738,30
Maringá, 07 de abril de 2014 .
413,00
1.342,24

188.588,51
3.380,41
4.578,40
16.400,75
77.900,00
86.328,95

3.067.037,33

3.073.211,45

2.670.056,80

396.980,53

2.669.563,66

403.647,79

105.135,98

3.108,56
6.156,54

81.976,23
10.251,00

3.643,65

3.920.540,07

3.920.540,07
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Agradecimento

Missão Cumprida!
"[...] em todos os instantes, nos entusiasmos e nas chateações, com
a equipe de colaboradores a quem somos muito gratos, levantamos
nosso ânimo e restituímos as forças porque sustentávamos nossa
determinação de retribuir a confiança depositada em nosso plano
diretivo".
Em nome da Gestão Diretiva "Novos Desafios" e da "Compromisso Renovado", dirijo-me aos
1.148 associados da ADUEM para externar a sensação nossa de dever cumprido.
Quando aqui chegamos em 09 de dezembro de 2011 iniciamos a execução da plataforma de
trabalho que defendemos à época com a convicção de que, por um lado, não seria fácil a sua
concretização, e, por outro, somente com dedicação seria possível levá-la adiante.
Indiscutivelmente, em maior ou menor grau, na medida em que o nosso programa de ações veio
sendo operacionalizado inovamos com realizações distintas que se complementam às de outrora,
sempre buscando o melhor para a ADUEM e com conseqüências benéficas aos seus associados.
São exemplos de reconhecimento disso as inúmeras manifestações sinceras de apoio ao BotaFora de Sucatas, à Colônia de Férias, ao Treinamento em 1os. Socorros, ao Projeto Talentos na
ADUEM, à melhoria na organização administrativa da Associação, à reciprocidade nas parcerias,
à revitalização parcial da Sede Administrativa, à preocupação com manutenção, conservação e
segurança, à conclusão das obras da sede campestre, à construção de rampa de acessibilidade
ao quiosque e do acesso de emergência ao campo de futebol, entre outros, além do respeito à
nossa postura em intermediações diversas e na defesa pública de pontos de vista.
É oportuno igualmente registrar que em todos os instantes, nos entusiasmos e nas chateações
(como a intransigência de associados no relacionamento com a Associação de modo geral, a
lacração da Academia pelo CREF, a denúncia de associadas ao MP sobre a construção da piscina,
a tentativa de assalto à mão armada na sede administrativa, as tensões com órgãos sindicais e
de fiscalização do setor da construção civil, a notificação da dívida previdenciária originada dos
planos médicos etc.), juntamente com a equipe de colaboradores a quem somos muito gratos,
levantamos nosso ânimo e restituímos as forças porque sustentávamos nossa determinação de
retribuir a confiança depositada em nosso plano diretivo para a ADUEM.
Sem sombra de dúvida, fomos muito além de ficar oferecendo apenas a palavra crítica! Num
sentido prático, os resultados quantitativos e qualitativos alcançados demonstram isso!
Ademais, entendemos que toda renovação de comando diretivo traga consigo sempre uma
expectativa nova de mudanças. E esperamos ter evidenciado o nosso comprometimento com a
Associação durante esse período no qual desempenhamos um trabalho voluntário conciliando-o
com os afazeres do exercício do nosso ofício na Universidade.
Por fim, confesso-lhes que apenas buscamos fazer bem e com dignidade aquilo que nos
propusemos a fazer, sentimo-nos honrados pela oportunidade conquistada de poder representar
a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá (ADUEM) durante o biênio 20112013, e, desejando sucesso à próxima Diretoria, damos por cumprido o nosso trabalho.
Muito obrigado.

Luciano
Gonsalves
Costa.
Professor
Associado do
Departamento
de Física-UEM.
Presidente da
ADUEM nas
Gestões Novos
Desafios e
Compromisso
Renovado.
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Presidente Carlos Sica agradece
incentivo e confiança dos associados
e da comunidade presentes na posse
No dia 11 de abril, o Professor Carlos
Benedito Sica de Toledo recebeu
da secretária executiva da ADUEM,
Letícia Kira, a posse como Presidente
da ADUEM para o biênio de 20142015. A solenidade foi realizada
no salão da Sede Social com a
participação de 100 pessoas. Entre
elas, o Reitor da UEM, professor Júlio
Santiago Prates Filho, o deputado estadual Wilson Quinteiro, o vereador
Luciano Brito, o presidente da SESDUEM, Washington L. Félix Santos, o Vicepresidente do Sinteemar, César Pereira, demais associados e comunidade.
Durante o pronunciamento, primeiramente, o presidente Carlos Sica
agradeceu pelo incentivo e confiança depositados pelos convidados e
depois apresentou as principais metas de realizações a serem alcançadas
durante seu mandato.
"Investiremos na modernização da ADUEM com o objetivo de contribuir com
a funcionabilidade dos serviços e com uma administração voltada para as
necessidades estruturais, sociais, culturais e esportivas da ADUEM. Para isso,
contamos com o envolvimento dos
associados e dos colaboradores.
Sem dúvida, este é um novo
desafio que surge em minha vida e
que abraço com o mesmo amor e
dedicação vividos em todas minhas
tarefas voluntárias já realizadas",
conclui o presidente.
Momento do discurso do Reitor Júlio Santiago.

Deputado Wilson Quinteiro durante discurso.

Programe-se
Vem aí a II Pizzada da
ADUEM, no dia 16 de
maio, a partir das 20h.
Local: Sede Social.
Com música ao vivo.

Grupo de
Violoncelos
do DMU/UEM
acompanhado
da Professora
Andrea
Anhezini.

Da esquerda para a direita, presidente da
SESDUEM, Washington Félix Santos, vicepresidente do SINTEEMAR, César Pereira,
deputado estadual Wilson Quinteiro, presidentes
da ADUEM Luciano Gonsalves Costa (Gestão
dez./2011-jan./2014) e Carlos Sica (Gestão 20142015), Reitor da UEM Júlio Santigo, e o vereador
Luciano Brito discursando. (O Vice-presidente
Carlos Tamanini encontra-se a esquerda do
vereador.)
Fanfarra
Veterana
do Colégio
Estadual
Gastão Vidigal
de Maringá.

