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Revitalização da Sede Social
marca início da gestão
Novas Perspectivas
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Editorial

A gestão Novas Perspectivas (Biênio 20142015) assumiu a administração da Aduem no dia
11 de abril e, desde então, alguns projetos já foram
realizados com sucesso na associação. Por isso,
esta edição apresenta as principais atividades que
aconteceram de abril a junho, incluindo reformas,
mudanças, eventos culturais e esportivos, e a entrevista com o Presidente Carlos Sica a respeito
das propostas inovadoras e empreendedoras para
a Aduem.
O destaque será para a continuidade do Projeto
de Revitalização das duas Sedes, Social e Administrativa, que aos poucos vão sendo reestruturadas. Na Sede Campestre, por exemplo, as ações se
concentraram na limpeza geral, na manutenção do
jardim, nas melhorias do salão de festa e nas adequações do refeitório dos funcionários. Ainda foi
melhorada a acessibilidade do estacionamento ao
quiosque e ao campo de futebol, com a construção
da rampa. A iluminação do bosque com refletores
de led também fez a diferença como efeito decorativo e como medida de segurança.
Em relação às construções em andamento, elas
foram praticamente finalizadas. Está faltando
apenas a instalação da parte elétrica e, depois,
agendar a data de inauguração.
Na Sede Administrativa, alguns móveis foram
substituídos por meio da parceria com a Financeira Alfa. Outra inovação foi a criação de mais uma
sala para aluguel e a construção da cozinha mobiliada para os funcionários.
Na página 04, a advogada Dalila Maria Cristina
de Souza Paz apresenta o artigo “Histórico da Situação do INSS sobre Plano de Saúde”. E, na página 07, o vice-presidente Luciano Gonsalves Costa
assina o artigo “UEM em Debate”.
A última página, 08, finaliza com os eventos
destaques deste trimestre. Importante ressaltar
que este jornal estreia novo layout.
Boa leitura.

Pequenas mudanças e grandes resultados
marcam início de gestão
A Aduem recebeu importantes melhorias no
primeiro semestre de 2014. Em continuidade
ao Projeto de Revitalização, a administração
atual tem investido em serviços que
valorizam as duas Sedes da Associação.
"Recentemente recebemos os pedidos de
alguns associados para retirar as placas de
cimento que ficavam embaixo dos balanços
do parquinho, e atendemos prontamente”,
disse o Presidente Carlos Sica.
A revitalização também se estende ao local
de trabalho dos colaboradores. Ao final do
primeiro trimestre, várias melhorias foram
implantadas. A construção de uma cozinha
na Sede Administrativa e as adequações ao
ambiente de trabalho na Sede Social são
algumas delas. 				

escada mesclada com rampa na Sede
Campestre, possibilitando acesso direto
do estacionamento principal à área do
quiosque e ao campo de futebol, entregue
aos associados em 09/07/2014.

Essa rampa ainda servirá de escoamento
das águas pluviais que estavam
provocando erosão no jardim e assoreando
o estacionamento.
Associada a esse conjunto de ações, foi
instalada a nova iluminação do bosque
com lâmpadas de led na cor verde. E, em

			
Detalhes, como torneiras pingando, também
estão sendo vistoriados e consertados
constantemente.
Mas o destaque foi a construção de uma
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Perfil

Presidente da Aduem aposta em modernização e
empreendedorismo para gestão atual
“Buscaremos ser proativos, localizar as coisas boas e as ruins, analisar e mudar situações
necessárias para o bem comum dos associados”.

N

ascido e criado em Maringá, Carlos Benedito Sica de Toledo (53) é filho dos
pioneiros José Mariano de Toledo Costa e
Maria de Lourdes Sica de Toledo. Carlos Sica é
professor em Ciência da Computação, do Departamento de Informática da UEM, desde 1988, e
autor de 8 livros na área de desenvolvimento de
sistemas de computação para Internet. Figura
pública, de infância modesta, seu perfil empreendedor o trouxe à Aduem para ser presidente.
Em entrevista a esta edição, ele responde questões relacionadas diretamente à atuação como
gestor da Aduem.

“Enquanto presidente da Aduem quero compartilhar com os associados minha alegria de
viver, minha força para lutar e minha teimosia
para não aceitar os erros de uma sociedade política que beira a hipocrisia”.
Jornal Aduem- Quando surgiu sua vontade
de trabalhar pela Aduem?
Carlos Sica- Sempre quis participar da administração da Aduem e agora foi possível realizar
este sonho. Isso é associativismo e está em nós,
pois, trabalhar pela Aduem nos leva a empreender, promover e desenvolver atividades nas diversas áreas, criando projetos e inovando voluntariamente. Por isso estou na Aduem.
JA- Qual deverá ser a marca do seu mandato?
Carlos Sica- Modernização. Vamos mudar o
jeito de administrar, incluindo técnicas de administração e melhorando a tecnologia empregada
atualmente. Vamos também revitalizar, natural-

mente, modernizando as instalações físicas das
Sedes Administrativa e Social.
JA- Você atua no movimento Prociclovia?
Carlos Sica- Sim. O Prociclovia é um movimento
que reúne ciclistas e pessoas que desejam utilizar a
bicicleta como meio de transporte, por isto reivindicam ao Governo, a construção de estrutura cicloviária para que possam trafegar pela cidade com segurança. A bicicleta é um meio de transporte muito
utilizado em cidades modernas como Amsterdam
na Holanda e Minster na Alemanhã, mas no Brasil
também temos muitos exemplos de cidades com
boa infraestrutura: Beltrão, Joinville, Rio de Janeiro, Toledo e muitas outras. Maringá conta com menos de 20 km de ciclovias já em estado de desgaste.
JA- A Aduem sempre incentivou a prática esportiva. Como você pretende tratar este assunto?
Carlos Sica- A bicicleta e a bola só nos trazem
lembranças da infância, por isto, praticar um desses esportes é ter alegria garantida. Eu pratico o
ciclismo na terra e pedalo com o grupo Pedais da
Liberdade. Nossa meta é conhecer a região de bicicleta, pois em geral, sequer visitamos os pontos
turísticos locais e regionais, mas valorizamos aquilo que está muito longe. Eu conheci lindos cenários
naturais no entorno de 50 km do centro de Maringá, praticando este esporte. Cachoeiras, vales, cânions e muito mais. Tudo isto sem pagar nada. Além
do futebol pretendemos inserir outros esportes no
cotidiano da Aduem.
JA- As associações, de um modo geral, enfrentam desafios quanto à participação dos sócios.
Como administrará essa realidade na Aduem?
Carlos Sica- Ouvindo o associado. Desde 11 de
abril, quando tomei posse, como presidente, tenho
recebido muitas opiniões e sugestões que pretendo
implementar, desenvolvendo, assim, uma gestão
participativa, na qual o associado é respeitado e
valorizado.
JA- Você foi diretor superintendente da Incubadora Tecnológica de Maringá de 1996 a 2002 (6
anos). Que inspiração essa experiência te traz para
uma gestão promissora na Aduem?
Carlos Sica- O empreendedor de sucesso necessita lutar contra quaisquer condições adversas.
Assim, para gerir uma associação buscando a excelência, devemos ser voluntários e empreendedores. Qualquer um pode ser um empreendedor.

Muitos confundem a palavra empreendedorismo
como sendo um termo ligado ao empresariado,
mas o comportamento empreendedor de cada um,
de nada depende da atividade que é realizada. Um
empresário, professor, aluno, estagiário, funcionário, enfim, qualquer pessoa pode desenvolver o
espírito empreendedor e levar adiante as próprias
tarefas, e,proativamente, propor novas atividades
ou novas soluções para suas ações rotineiras. Buscaremos ser proativos, localizar as coisas boas e as
ruins, analisar e mudar para o bem comum dos associados.
Deputado requereu Voto de Congratulações ao
presidente Aduem
O deputado Wilson Quinteiro requereu o registro
na Ata da Sessão da Plenária da Assembleia
Legislativa, realizada no dia 07/04/14, um Voto de
Congratulações ao Presidente da Aduem, Professor
Carlos Sica, pela posse da nova Diretoria – Gestão
2014/2015– ocorrida em 11 de abril de 2014. A
Assembleia Legislativa votou favoravelmente e a
felicitação foi oficialmente registrada em ata.
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Histórico da Situação do INSS sobre Plano de Saúde
Dalila Maria Cristina de Souza Paz
Assessoria Jurídica da Aduem

A Aduem e a Unimed são parceiras desde
novembro de 1999, quando houve a contratação
do plano de saúde para os associados e
dependentes. As mensalidades são pagas pelos
associados em sua integralidade, ou seja, a
ADUEM não participa com nenhuma parcela
deste custo.
Vale lembrar que a Unimed tem natureza
jurídica de cooperativa e, por isso, é regida por
legislação própria, Lei n. 5.764/71.
A Lei Complementar 84/96 previa a incidência
de contribuição social a cargo de cooperativa
de trabalho no valor de 15% do total das
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas
a seus cooperados, a título de remuneração
ou retribuição pelos serviços que prestem a
pessoas jurídicas por intermédio delas. Com o
advento da Lei 9876/99, que incluiu o inciso
IV no artigo 22 da Lei 8212/91, essa estrutura
de arrecadação foi modificada, sendo criado
um tributo novo a cargo das empresas para
a manutenção da seguridade social, assim
disposto:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (omissis)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho".
O artigo 150, parágrafo I, diz o seguinte: "sem
prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça".
Ocorre que os tributos novos devem ser criados
através de Lei Complementar e a Lei n. 9876/99
é uma Lei Ordinária. Portanto, isso gera
inconstitucionalidade. A Constituição Federal
diz que a seguridade social será financiada
por toda a sociedade, com recursos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e
contribuições sociais, dentre elas a do
empregador, a da empresa e a da entidade a ela
equiparada, incidente sobre folha de salários
e demais rendimentos do trabalho pagos ou

creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício (art. 195, I, “a” da CF).
Diante de tais considerações, verifica-se
que a cooperativa de trabalho não pode ser
enquadrada como pessoa física, para fins de
incidência do art. 195, inc. I, alínea “a”, da CF,
pois se trata de uma sociedade civil, de uma
pessoa jurídica que não se confunde com a
pessoa dos cooperados.
Na verdade, o fisco toma, como base imponível,
o faturamento ou a receita (da Unimed), o
que não é possível, pois a contribuição em
comento é previdenciária, devendo incidir
sobre a folha de salários (art. 195, I, a).
Além disso, o faturamento já configura
base de cálculo para outras contribuições
(COFINS e PIS), as quais não incidem quanto
ao ato cooperativo. A exigência evidencia,
claramente, tratar-se de tributo novo, ou seja,
de uma nova fonte de custeio, contrariando
frontalmente a Constituição Federal, que exige
lei complementar para tanto (art. 195, § 4º).
Em 2012, a Aduem sofreu fiscalização por
parte da Receita Federal e foi autuada em
dezembro do mesmo ano a pagar R$183.642,40
e R$487.003,73, relativos a janeiro de 2008
a dezembro de 2010. À época, a situação foi
comunicada aos associados, que passaram a
pagar a alíquota de 4,5% sobre as mensalidades
atuais. Com o ajuizamento da ação declaratória
de inexistência de débito fiscal, foi concedida
liminar tão somente para o depósito em juízo
das parcelas vincendas, não alcançando a
interrupção da cobrança dos valores atrasados.
Com o deferimento da liminar, o total dos
depósitos iniciados em janeiro de 2013 foram
remanejados para uma conta judicial, que
também recebe, mensalmente, as parcelas
no seu mês de competência. Como o assunto
é polêmico e ainda não está definitivamente
pacificado, foi requerida e alcançada a
suspensão processual até o pronunciamento
definitivo do Supremo Tribunal Federal na
ADIN n. 2594-5 que trata da matéria em sede
controle de constitucionalidade.
Também foi proposta ação de anulação de
débito fiscal, que segue andamento normal.
Em meados de junho deste ano, a Aduem foi
citada a pagar a importância de R$248.130,06
em cinco dias, ou oferecer bens a penhora, em

ação de execução fiscal
que tramita na 5ª Vara
Federal de Maringá. Tratase do período de janeiro a
dezembro de 2008, cujo
valor era de R$183.642,40,
em dezembro de 2012.
Foi oposta exceção de
preexecutividade,
que
aguarda julgamento.
Não obtendo êxito,
a Aduem terá 30 dias de prazo para opor
embargos à execução, depois de penhorado
algum bem pelo oficial de justiça.
Diante desse quadro, é preciso saber que a
situação não é simples, pois a União poderá
ajuizar outra execução fiscal relativa ao crédito
de R$487.003,73. O patrimônio da Aduem, que
na verdade é de todos os associados (usuários
ou não do plano de saúde Unimed), é a única
garantia de pagamento dessa dívida.
Outra preocupação é com os diretores que
estavam à frente da Aduem nos períodos
investigados porque correm o risco de
responder criminalmente por sonegação fiscal.
É preciso que todos se envolvam na resolução
desse problema, com espírito de solidariedade,
pois, durante todo esse tempo, as comissões
advindas da Unimed beneficiaram todos os
associados.

Comissão de seis associados foi nomeada para estudar o
reajuste anual da UNIMED. A primeira reunião ocorreu em
18/06/14.
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Eventos

Amigos do futebol prestam homenagem ao Prof. Fredi Teles
A equipe da Afuem venceu o campeonato jogando contra a Aduem "A".
A I Copa Aduem de Futebol Suíço deste ano,
realizada de 10 de maio a 14 de junho, foi intitulada
“Torneio Troféu Fredi Teles”. A homenagem foi dos
amigos do futebol que conviveram com o professor
Fredi, falecido em 2012, de infarto durante uma
partida de futebol na Aduem. As rodadas da copa
aconteceram nas manhãs de sábado na Sede
Campestre da Aduem e da Afuem. As disputas
foram entre 4 equipes por categoria, sendo dois
times da Aduem, a equipe da Afuem e o Projeto
Indígena do Ivaí. A Afuem foi a campeã da copa,
conquistando o 1º e 2º lugares nas Categorias
Master e Livre, jogando contra a Aduem “A”e “B”.
Durante a solenidade de premiação, com entrega
de medalhas e de troféus para participantes do
torneio, o diretor de esportes da Aduem, Professor
Marcelo Vilas Boas, agradeceu ao saudoso Fredi
pela amizade e companheirismo em vida. “Ele foi
um dos professores mais queridos da UEM, por
isso será sempre lembrado pela amizade que soube
cultivar com todos os docentes da Universidade”.
Em seguida, entregou uma placa de honra para a
esposa do falecido, Edna Borim Teles.
"Nós recebemos esta homenagem com uma
imensa alegria. O Fredi está feliz no céu com
este reconhecimento que é fruto da amizade que
preservou em todos os instantes de sua vida. Como
é bom saber que tive ao lado uma pessoa querida
por todos. Nossa família se sente feliz e agradecida
à Aduem por esta bela homenagem. Pela distinção
com que honra a sua escolha, expressando, assim,

Destaques da Copa Fredi Teles

Família do Prof. Fredi recebendo placa de honra na Final do Torneio.

o reconhecimento da vontade, da disposição
e do profissionalismo com que nosso saudoso
irmão, esposo e pai exerceu as suas funções, com
a máxima dedicação possível. FREDI TELES DA
SILVA, homem de emoção, destemor e grandeza
de ideais, marcou sua breve trajetória de vida,
deixando um rastro luminoso de sua jornada”,
disse Edna.
O presidente Carlos Sica também participou da
solenidade e, na oportunidade, parabenizou o
professor Marcelo pela organização do evento e
a todos pela participação no torneio. Também
agradeceu à família Teles, esposa Edna, os filhos,
Fredi Teles Junior e Ricardo Teles, e a neta Isadora
Teles pela presença no encerramento da copa.
Após a premiação, os convidados tiveram almoço de
confraternização e show da Banda Adriana & Duarte.

Fredi Teles da Silva (66) era
professor do Departamento
de Educação Física da UEM,
falecido em 13/12/2012,
durante futebol na Aduem. Ele
era mestre em Educação Física,
pelo Programa UEL/UEM.
Tinha no currículo especializações em Educação
Física e Basquetebol, pela Escola de Educação Física
e Desportos do Paraná (1969/1981); em Ensino da
Educação Física, pela Universidade Estadual de
Maringá (1981); e em Treinamento Pessoal, pela
UEL (1975). Na dissertação, defendida em agosto de
2012, analisou o nível de atividade física habitual e
em situação de competição de praticantes de futebol
suíço com idade acima de 50 anos.
Fonte:http://www.def.uem.br/index.php?id=18&idn=83.
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BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE 31/03/14 A 29/06/14
ENTRADAS
1. SALDO ANTERIOR
105.135,98
Itaú
3.108,56
Sicredi
6.156,54
Sicredi Rotativa
Sicredi Aplicação
81.976,23
Caixa Ec.Poupança(fundo preventivo) 10.251,00
Caixa Economica Federal
3.643,65
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.pisicna visitantes
Rec.confrat.Futebol
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

SAÍDA

278.723,29
98.259,39
73.117,61
25.141,78
180.463,90
78.713,66
5.325,00
5.515,82
2.400,00
900,00
3.804,00
17.715,00
180,00
145,00
56.294,98
1.010,33
1.262,50
2.646,03
31,10
2.994,60
120,98
1.404,90

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
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

204.531,50
98.679,58
50.745,58
251,00
27.546,72
1.822,60
10.394,71
7.918,97
103.516,69
2.207,41
1.935,74
5.572,00
1.572,36
924,90
1.841,74
345,34
3.099,00
682,49
489,31
3.575,93
998,69
1.950,00
789,00
4.732,50
1.449,00
6.590,44
3.475,89
56.294,98
1.198,67
2.510,00
476,25
805,05

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

SAÍDA
2.335,23
617,20
900,00
818,03

4. CANTINA
42.251,82
Receitas cantina/restaurante
32.183,08
Pagto Compras cantina
Aluguel Cantina/restaurante
6.856,94
Parceria Cantina
Receitas cantina Sede Social
3.211,80
Pagto Compras cantina Sede Social
Aluguel cantina Sede Social

35.394,89

5. INVESTIMENTO
Móveis e Utensílios
Equipamentos e Maquinas
Arrendamento Mercantil
Obras e Construções-materiais
Obras e Construções-M.O.
Obras - Técnicos e Engenharia
Obras e Const. E Matls. 2ºfase

35.394,89

82.574,53
497,15
14.089,03
2.965,71
21.200,00
43.822,64

6. CONTAS CORRENTES
1.893.510,16 1.899.785,64
Recebim.Cheq.e Repasses
1.637.338,47
Pagto Cheq.e Repasses
1.638.625,52
Recebim.estornos Professores 256.171,69
Estorno de Professores
261.160,12

7. SALDO FINAL
Itaú
Sicredi
Sicredi Rotativa
Sicredi Aplicação
Real
Caixa Econ. Poupança(fundo prevent.)
Caixa Economica Federal
HSBC

Maringá, 04 de julho de 2014

97.334,69
6.681,44
9.758,43
59.154,24
10.426,34
11.314,24

2.316.621,25 2.319.621,25
,

Parcerias

Parceria ADUEM/
CENTROVAC realiza
Campanha de Vacinação
Nos dias 8 e 9 de abril, a Aduem
promoveu a Campanha de Vacinação
Antigripal, no miniauditório. Cerca
de 300 pessoas foram imunizadas,
entre elas, os associados da Aduem
e os seus dependentes.

Exposição Couro.com de
20 a 23/05/14

Campanha do Agasalho
é destinada ao Núcleo
Social João XXIII
Esta ação de cidadania, entre
outras, foi desenvolvida pela Aduem
com o objetivo de honrar o diploma
de Entidade de Utilidade Pública
promulgada pela Lei Municipal
4921/99. E a Aduem agradece cada
associado pelas doações.

Jornal Aduem
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Opinião

UEM em debate
Luciano Gonsalves Costa
Departamento de Física/UEM
Vice-presidente da ADUEM

A

legislação atribui às universidades a missão
do ensino, da cultura e da extensão universitária, além da condução da pesquisa
científica em território nacional. Por isto, subsiste a percepção pública de que a universidade deve
ocupar posição de vanguarda, oferecendo soluções práticas a demandas econômicas e sociais,
e que seu ambiente deva favorecer a inovação,
incentivando a criatividade e o espírito empreendedor.
Entretanto, em termos dos resultados alcançados, como seus profissionais e a sociedade avaliam
o desempenho da universidade? Qual é o grau de
satisfação com o que é produzido? Como conciliar
metas institucionais com expectativas da comunidade sem se preocupar com a gestão universitária?
Em que nível estamos satisfeitos com o nosso desempenho e nossa administração da universidade?
Sem dúvida, o reconhecimento de pontos frágeis no funcionamento de uma instituição é algo
estratégico para corrigir rumos. E, neste sentido,
com um pouco de criatividade talvez tenha maior
eficácia se comprometer com o que pode ser feito
em vez de insistir em conhecidas reivindicações
recorrentes por comodismo ou segurança.
A esse respeito em especial, considerando a
proximidade da eleição do reitor da UEM, a identificação de vulnerabilidades no ambiente físico,
social e profissional da universidade pode servir
de subsídio ao debate da sucessão reitoral.
Desse modo, sendo realistas num prazo de 4
anos, quem sabe devêssemos nos concentrar na
correção de situações como a inexistência de uma
política de cultura na instituição, a falta de apoio
interno aos pesquisadores iniciantes, a presença de duplicações/redundâncias de instalações e
equipamentos, a indeterminação de uma política

de inserção de novos docentes na pós-graduação,
a carência de dotação própria à pró-reitoria de ensino para financiar a graduação, a falta de código
de conduta à comunidade universitária em eleições, a indefinição de políticas específicas para os
campi/extensões.
Complementarmente a esses fatos há a necessidade de modernização da segurança do campus,
a proteção da frota institucional, a integração dos
órgãos de comunicação institucional, a implemen-

"[...]independente dos
desacordos políticos ou
programáticos, a superação
dos problemas recorrentes
que afetam a universidade
pública brasileira parece
requerer mais criatividade
e ousadia."
tação de projeto paisagístico, a política de benefícios de RH (auxílio-alimentação e plano odontológico, por exemplo), a construção do Centro
Administrativo da UEM, entre outros.
Por outro lado, também é possível partir nossa análise da constatação de que ninguém ignora
carregar consigo mesmo uma combinação de expectativas e aspirações por melhor aproveitamento de potencial humano e institucional de modo
geral nem sempre coincidentes ou convergentes
com as dos demais.
Se aceitarmos isto, talvez seja razoável então
encontrar algum sentido nas seguintes afirmações
por mais absurdos que possam ser consideradas:
“é necessária a adoção de práticas avaliativas que

Convênio
A construtora MRV Engenharia fechou parceria com a Aduem para negociações
de descontos na compra de apartamentos no edifício Spazio Merlot, próximo ao
Parque do Ingá. São aptos de 2 e 3 dormitórios, com opção de 1 e 2 vagas de
garagem, com varanda, churrasqueira, lazer completo com piscinas adulto e
infantil, salão de festas, espaço gourmet, fitness, playground e espaço kids.
Plantão de vendas na Av. Brasil, 2979, ou contato direto com a equipe da MRV pelos
telefones: 4004-9000, 3226-6411 ou 3226- 8495 que são os telefones da equipe
direta da MRV.

valorizem a dedicação à instituição
priorizando o mérito profissional
além do reconhecimento da experiência”, “é inadiável o estabelecimento de cronograma de metas indutoras de promoção profissional
extensíveis à força de trabalho institucional em igualdade de oportunidade”, “é oportuno à universidade o estímulo
ao debate e à difusão de ideias por contar com um
ambiente profissional propício a isto com pelo menos 4.200 pessoas envolvidos diretamente com a
mesma”, “faz-se necessário o estímulo à rotatividade na ocupação dos cargos e funções colegiadas
ou administrativas para estimular a renovação baseada na experimentação de ideias novas”.
Indiscutivelmente os investimentos, o padrão
de qualidade, o controle social, as demandas e
as expectativas relacionadas com o desempenho
das instituições universitárias públicas sofreram
consideráveis mudanças nas últimas décadas. Por
isso, independente dos desacordos políticos ou
programáticos, a superação dos problemas recorrentes que afetam a universidade pública brasileira parece requerer mais criatividade e ousadia do
que outra coisa.
Por fim, por que não inovar: 1) Negociando
área/terreno em Maringá para a instalação do
Campus 2 da UEM como moeda de compensação
à cessão de recortes territoriais do campus sede
para a construção do contorno da UEM? 2) Revogando o instituto da recondução/reeleição no preenchimento dos cargos colegiados? 3) Realizando
uma primeira revisão do modelo eleitoral 70-1515 para 55-30-15? 4) Financiando a assistência
estudantil com parte significativa da arrecadação
do vestibular?
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Feijoada reúne cerca de 150 pessoas

Público prestigia Festa
Junina da Aduem

No dia 27 de junho a Aduem promoveu a tradicional Festa Junina para
os associados e familiares, na Sede Campestre. O evento teve os pratos
típicos, as barracas de pescarias e de argolas e a dança de quadrilha. O
presidente Carlos Sica agradeceu aos convidados e aos colaboradores pela
animada festa. “Estou feliz por esta maravilhosa festa. Muito obrigado
à equipe da Aduem pela excelente organização e aos convidados pela
alegria contagiante”.
A Festa Junina teve o apoio da Elton Corretora de Seguros, empresa
sempre parceira da Aduem, que oferece benefícios com vantagens
exclusivas para docentes sócios, também extensivas aos familiares e,
agora, com a novidade Worksite. Para contratar o serviço, ligue para
o telefone de vendas: (44) 3020-1515, pelo e-mail seguros@eltonluiz.
com ou acesse www.eltonluiz.com.
A empresa recém parceira da Aduem, a Dias Bike, também apoiou
a promoção da festa com brindes que foram sorteados entre os
convidados.

Comemoração do Mês das Mães
A homenagem às Mães foi realizada no dia 16/05, durante a II Pizzada Dançante.
Os convidados foram recepcionados com rodízio de pizzas. A apresentação musical
foi da cantora Lucy Borges.

