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Seguro SulAmérica acorda reajuste em 10,43%
    O Seguro Saúde SulAmérica acordou 
esta semana com a ADUEM o reajuste 
anual de 10,43%. Representantes da 
seguradora se  reuniram na quarta-
feira, 16, com o presidente Wilson 
Rinaldi e os segurados: Luiz Carlos 
Corrêa, Marcos Irã Ribas, Gentil 
Vanini de Moraes, Maria Lauricéa 
da Silva Shimonishi, Tania Regina 
Santos Soares, Osvaldo Germano do 
Rocio e Elisabeth Aparecida Audi. 
A princípio, a proposta de aumento 
apresentada era de 10,72%, sendo 

contestada pelos participantes que 
votaram em 10,43%. Dessa forma, 
o repasse será integral para todos os 
procedimentos.  Outro compromisso 
assumido pela empresa do Seguro 
Saúde foi o de ampliar a rede 
credenciada.
   A equipe do SulAmérica ainda 
fez uma proposta de seguro para  a 
formação de um novo grupo de 
docentes e, assim que for analisada 
pela ADUEM, será encaminhada ao 
conhecimento de todos.

Docentes em reunião com a equipe do 
SulAmérica (16/08 às 10h), na ADUEM. 

Melhore seu 
condicionamento físico 
praticando exercícios 
na academia da 
ADUEM.
De SEGUNDA A SEXTA!

Futebol todas as terças e quintas-feiras na 
Sede  Campestre

  O secretário da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Alípio Leal, promoveu 
nesta quarta-feira (17) uma reunião com os 
pró-reitores de pesquisa das universidades 
estaduais para discutir o anteprojeto da Lei 
de Inovação do Paraná, que está aberto à 
consulta pública até o final de agosto.
 A apresentação foi feita pelo diretor-
presidente do Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar), Júlio Felix, coordenador 
do comitê responsável pela elaboração do 
texto. 
  

 Segundo o coordenador do comitê, a 
Lei visa ampliar a definição de inovação 
para contemplar também novos modelos 
organizacionais. “Dentre os destaques 
da nova proposta está a regulamentação 
da atividade de pesquisador público nas 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (PD&I), dando mais autonomia 
para que as universidades e centros de 
pesquisa públicos tenham a possibilidade 
de participação nos resultados”. 
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br  

Anteprojeto da Lei de Inovação do Paraná 
vai à consulta popular


