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Ag
en

de
:

Aduem entrega contraproposta 
de reajuste para Unimed

  A Aduem realizou ontem uma reunião 
com os usuários dos Planos Médicos 
Aduem-Unimed Cop 50%, Cop 30% e Sem 
Coparticipação para concluir a contraproposta 
de reajuste para a Unimed. Sendo definido o 
índice de 7,93%, seguindo a regulamentação 
da Agência Nacional de Saúde (ANS).
  Ao final, o presidente Luciano Gonsalves Costa 
entregou o ofício correspondente (vide abaixo) 
para o representante da Unimed, Luiz Teixeira.

 

Convênio ADUEM-CENTROVAC: esclarecimentos
  Nos dias 12 e 13 de abril a Aduem promoveu sua primeira 
campanha de vacinação antigripal em parceria com o Centrovac, 
que disponibilizou vacinas aos associados e dependentes ao preço 
de R$34/dose com aplicação na sede administrativa da Associação. 
Imediatamente após o término dessa campanha da Aduem, devido 
ao estoque remanescente foi possível manter o mesmo preço apenas 
até o dia 13 de maio com a aplicação da vacina na sede do Centrovac. 
Atualmente o preço convencional da vacina antigripal é de R$75/
dose, e, considerando que este é um período fora da época 
da nossa campanha, o preço praticado no convênio Aduem-
Centrovac é de R$55/dose (quase 25% de desconto sobre o valor 
atual) para aplicação no Centrovac, das 9h às 12h e das 13h30 
às 18h, com pagamento a vista, sem agendamento e enquanto 
durar o estoque. O telefone do Centrovac é (44) 3025-6393.

 Convênio com esteticista é liberado 
para associadas e dependentes

   A Aduem firmou convênio com a esteticista Eugênia 
Clemenci Loubato (formada em pré e pós-cirurgia). 
O benefício inclui drenagem linfática com redução 
de medidas e com preço especial para associadas e 
dependentes. Cada pacote fechado dará direito a uma 
limpeza de pele gratuita.  A esteticista atenderá na 
própria empresa.   
   O telefone para o agendamento é  3224- 1807. 
   Ligue agora e agende seu horário!

A diretora social, profa. Elaine 
R. Lepri,  com a esteticista 
Eugênia  Loubato.

  

  Em fevereiro a Aduem adotou o enviou  eletrônico de extratos de débitos de seus 
associados, e essa inovação vem agradando os sócios pela facilidade.  
 Participe com sugestões para outras melhorias! 

Extrato de débitos com a Aduem17 a 21 de julho - Colônia de Férias (aberta aos netos dos associados). Participe desse 
momento com a Aduem.
21 de julho - Festa Julina na sede social (com quadrilha infantil) e em novo horário: das 
16h às 21h.
Agosto - 1ª Feijoada Solidária da Aduem (Restaurante Ginga & Sabor), e 3º Happy de 
Caldos ( Restaurante Nossa Cozinha).


