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REDUÇÃO DA MENSALIDADE DA UNIODONTO E CARÊNCIA PARCIAL/FLEXÍVEL

Parceria ADUEM-UNIODONTO

  Em 15 de maio foi encerrado o período para as adesões com carência zero ao Plano Odontológico UNIODONTO 
conveniado pela ADUEM. Agora, a boa notícia é que a formação do Grupo ADUEM-UNIODONTO (que já 
conta com 39 participantes!) está trazendo mais benefícios aos associados e familiares: redução da mensalidade 
para R$32,70 (R$30,00 de custo do Plano + R$2,70 de 9% obrigatório de INSS); anteriormente, o preço final era 
de R$35,00. No mês de abril, os participantes do Grupo ADUEM-UNIODONTO tiveram um desconto individual 
de R$2,30. Oportuno ressaltar que prossegue a campanha de adesão ao Plano Odontológico UNIODONTO, 
ao preço de R$32,70 e carência parcial/flexível. Veja detalhes também no “ADUEM Informa” postado no 
dia 26/4. Dúvidas? Andrea Barandas (Consultora) – (44) 3227-1150 – (44) 9833-3800 – E-mail: vendas@
uniodontomaringa.com.br

Parceria ADUEM-UNIMED 
TREINAMENTO EM 1os. SOCORROS 

Módulo: Convulsão.
Turmas: 27, 28 e 29 de maio.
Horário: das 8h30 às 10h00. 
Local: Miniauditório da ADUEM.
Inscrições: na Secretaria da ADUEM, fone: (44) 3224-1807, na R. Prof. 
Itamar O. Soares, 305.
Gratuito e aberto ao público em geral.

CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NO ITAÚ
 Por motivo de força maior, conforme atesta ofício anexo expedido 
pelo Banco Itaú, os associados cujo o débito das despesas ocorria em 
conta ITAÚ deverão providenciar até o dia 20 de maio conta na CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL para o lançamento dos próximos débitos.

 HORÁRIO DA PISCINA NO INVERNO
  Comunicamos que durante o inverno a piscina funcionará apenas de terça 
a sexta-feira, em horário comercial. 

Eu vou!

Exposição Couro.com movimenta a 
ADUEM

  Dois dias de feira e mais de 100 visitantes. A 6a. edição da Couro.com, promovida pela a ADUEM nesta semana 
vem atraindo um número significativo de pessoas interessadas em conhecer a exposição e adquirir produtos. 
  "Assim que organizamos os produtos, começou a chegar pessoas e a maioria interessada em comprar bolsas e 
casacos. Alguns associados são clientes desde a primeira edição. Quem conhece o evento sempre volta para ver 
as novidades e acaba adquirindo outro produto", disse a expositora Ana Paula.
  São mais de 80 modelos de bolsas, carteiras, jaquetas femininas e masculinas, também na linha Plus Size, do 
Rio Grande do Sul. Com condições de pagamento bem acessíveis para os associados, 10x com desconto em folha 
ou 6x no cartão. A feira termina amanhã (9), às 17h. 

CONVÊNIO ADUEM-SAPIENS
  O SAPIENS COLÉGIO em parceria com a ADUEM está oferecendo aos 
docentes e demais servidores da UEM desconto de 10% para pagamento 
em parcela única do CURSO SUPERINTENSIVO, com material incluso. 
O curso visa preparar estudantes para o Vestibular de Inverno da UEM. Para 
participar desta promoção, no ato da contração do SUPERINTENSIVO 
SAPIENS será solicitada a apresentação da carteira funcional do servidor 
para sua matrícula ou de seus dependentes, além de que deverá confirmar 
a opção “Convênio ADUEM”. Informações: Secretaria do SAPIENS 
COLÉGIO - Telefone: (44) 3223-0201.

Participe das competições do JOSUEM.
Veja: http://www.uem.br/index.php?option=com_content&task=view&id=6593&Itemid=1


