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3º HAPPY HOUR DE CALDOS
Na última sexta-feira, 31 de agosto, ocorreu a terceira edição do Happy de Caldos da ADUEM, no 
Restaurante Nossa Cozinha. Além dos 5 tipos de caldos e dos flashbacks musicais (clipes), 
nessa edição os participantes receberam uma tigela de cerâmica personalizada e as crianças 
puderam se divertir no pula-pula instalado nos fundos do restaurante. As próximas edições do 
Happy Hour de Caldos estão previstas para 2013.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE (RECESSO) NA SEMANA DA PÁTRIA
A Secretaria e a Academia da ADUEM e o Restaurante Nossa Cozinha estarão fechados no 
próximo sábado, dia 08 de setembro. Informamos também que a Academia estará fechada 
nos dias 10, 12 e 14/9, das 17h às 21h.

SUSPENSÃO DO CHEQUINHO-ADUEM
A ADUEM é mantida principalmente com a receita originada da mensalidade 
dos seus associados, cujo montante atual é da ordem de R$ 25.500,00. (A 
descrição detalhada da gestão contábil da Associação consta dos 
balancetes financeiros publicados a cada edição do Jornal ADUEM.) E com 
bastante rigor na contratação de despesas tem sido possível utilizar 
provisoriamente uma pequena fração dessa receita para manter o 
funcionamento do Chequinho-ADUEM, uma vez que o recebimento pela 
ADUEM do montante relacionado aos títulos de crédito emitidos é 
assegurado com o débito na conta dos responsáveis por suas emissões, 
conforme estipulado em Regulamento desde 2006. Contudo, com a 
automatização da supervisão da rotina administrativa do Chequinho-ADUEM 
em andamento, no bimestre agosto / setembro, constatamos 
excepcionalmente um acúmulo de estornos dos débitos bancários 
programados, o que totalizou quase a metade da receita mensal com 
mensalidades (exatamente, R$ 12.644,27). Por essa razão, a viabilidade da 
manutenção do Chequinho-Aduem passará por nova avaliação e a emissão 
desses títulos de crédito está suspensa por prazo indeterminado.

REAJUSTE DO COOP50 UNIMED
A aplicação do índice de 9,50% acordado com a Unimed incidirá sobre a mensalidade do 
Coop50 dos meses de julho, agosto e setembro. Entretanto, a fim de minimizar o impacto 
desse acréscimo, a cobrança retroativa dessa correção será debitada em 3 parcelas.

CAMPEONATO INTERCENTROS
DE FUTEBOL SUÍÇO

Na próxima semana será realizado o arbitral do 
Intercentros 2012. A expectativa é a de que cada 
Centro inscreva sua equipe e que haja a participação 
de docentes dos campus da UEM. Maiores esclareci-
mentos com o Diretor de Esportes, professor Jair 
Henrique.

O DIÁRIO PUBLICA ARTIGO DO PRESIDENTE
Na última quinta-feira, 30/8, a edição do jornal O Diário trouxe o artigo “Crise nas Universida-
des Públicas do Paraná”, assinado pelo presidente professor Luciano Gonsalves Costa. A 
íntegra do artigo está disponível em: http://digital.odiario.com/opiniao/noticia/598115/cri-
se-nas-universidades-publicas-do-parana/

VITAL HAIR OFERECE 
CURSO DE MAQUIAGEM 

A Vital Hair promoverá em setembro um curso gratuito de 
maquiagem para as associadas da Aduem. Outra novidade é 
que a Vital Hair tem descontos especiais para as nossas 
associadas em qualquer tratamento de beleza. O salão está 
localizado bem próximo à UEM. Para agendar um horário, o 
telefone é o 3026-1052.

1ª  SEMANA DA SAÚDE DA ADUEM 
A ADUEM realizará de 10 a 14 de setembro sua 1a. Semana da Saúde. Dentre 
as atividades previstas, sempre das 14:30h às 16h, estão programadas as 
palestras: dia 10 (14:30h)-Guia Prático da Alimentação Saudável-Pirâmide 
Alimentar; dia 11 (14:30h)-Dores nas costas; dia 12 (14h)-HPV; dia 12 
(15h)-Ansiedade; dia 13 (14:30h)-Nutrição e estresse; e, dia 14 
(14:30h)-Estresse e Saúde. O evento conta com o apoio da UNIMED-Maringá 
(Medicina Preventiva), do Instituto de Medicina Integrada (IMI-PAM Saúde) e 
do Centro de Vacinação de Maringá (CENTROVAC), e é aberto aos associados 
e aos usuários dos Planos Aduem-Unimed e do Seguro Saúde 
Aduem-Sulamérica. Ainda, os interessados em tomar a vacina antigripal 
poderão registrar sua solicitação na Secretaria, para aplicação no dia 14 
(sexta-feira) na ADUEM.


