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 Aduem apoia Vernie/Citroën em campanha de lixo eletrônico

Associado, colabore conosco apresentando a ADUEM a seus colegas de Departamento. Ajude-nos 
a ampliar o quadro associativo. A Ficha de Filiação está disponível no site www.aduem.com.br.

Venha para a ADUEM
CAMPANHA DE FILIAÇÃO 2013

Projeto Talentos na ADUEM

ADUEM apoia Jornada Cultural da UEM
  A UEM (DCU e DMU) promove de 09 a 11 de junho a Jornada Artística “Artevindo-Artevendo-
Intervenções”. O evento representa um manifesto cultural e as atividades que serão desenvolvidas 
contemplarão a(s) artes visuais, artes cênicas, dança, música, literatura, e outras. Nos dias 10 e 11 de 
junho, parte da programação ocorrerá na ADUEM nos períodos da manhã, tarde e noite, com exibições 
musicais no Restaurante Nossa Cozinha. Mais informações podem ser obtidas diretamente na DCU/
UEM pelo telefone (44) 3011-3880 ou e-mail sec-dcu@uem.br.

Gestão Administrativa

   A arrecadação da ADUEM compreende a receita ordinária originada das 
mensalidades dos sócios representando 45% do montante arrecadado, além da 
receita extraordinária ocasionada por comissões (35% da receita global) e outros 
(aluguéis, taxas de locação, patrocínios).
    Os gastos fixos com o funcionamento da Associação decorrem de: telefonia, 
correio, água e energia elétrica, manutenção de veículo, salários (1/3 da despesa 
global), material de escritório e limpeza, tarifas públicas e judiciais, material 
esportivo, comunicação, seguros, assistência técnica, despesas bancárias, e outros.
    A mensalidade associativa é calculada em 0,5% do salário base do docente, 
conforme o enquadramento funcional. E atualmente a mensalidade de um Professor 
Adjunto A T-40 TIDE é próxima de R$25, enquanto que a de um Professor Titular 
T-40 TIDE é cerca de R$35.
    No entanto, apesar do bom andamento da ADUEM cabe sublinhar que já há 
algum tempo que a arrecadação com mensalidades vem sendo insuficiente para 
cobrir os gastos operacionais da Associação: as mensalidades equivalem a apenas 
60% do total dos gastos! E isso significa que o superávit verificado vem dependendo 
exclusivamente de receitas extraordinárias, o que seria motivo de preocupação em 
qualquer empresa.
    Por absurdo, imaginemos que de repente percamos a receita dos convênios. 
Conseqüência: quase que imediatamente, a ADUEM passaria a operar deficitária! 
Por isso, a qualquer momento será imprescindível a revisão da forma de cobrança da 
mensalidade associativa praticada na Associação. E dentre as propostas possíveis, 
facultadas a opção de cada associado individualmente:
    1)permanência no sistema atual, com garantia de acesso aos serviços de convênios 
(pilates, yoga, dança de salão, restaurante etc.), planos médicos, plano odontológico, 
entre outros;
  2)adesão ao “plano familiar”, com pagamento de mensalidade entre R$60 e R$100, 
tendo assegurado o acesso aos convênios, planos médicos e odontológico, entre 
outros, além de isenção do grupo familiar das taxas pelos serviços da sede social 
(piscina, sauna, sala de ginástica, futebol etc.).
   A título de comparação, em Maringá associações como a AFUEM, AFMM e 
AABB cobram 1% do Salário, R$63 e R$ 130, respectivamente. No Country Club, 
Clube Olímpico e Maringá Clube a mensalidade é de aproximadamente R$200, 
R$180 e R$230, nessa ordem.   
 Oportuno ressaltar que o conceito de auto-suficiência tem norteado tanto os 
encaminhamentos administrativos como a implantação dos projetos novos na 
Associação, e que as mídias da ADUEM (website, Informativo e Jornal) têm 
favorecido à captação de verbas para gastos dessa natureza.

REVISÃO DA FORMA DE COBRANÇA DA MENSALIDADE

Luciano Gonsalves Costa, Prof. Dr.
Presidente

  A Concessionária Vernie/Citroën promoverá a campanha E-Lixo, no dia 15 de junho, nas lojas de 
Maringá e Londrina. Mais informações pelo telefone (44) 3267-2000. Em 2012, a empresa reuniu 
aproximadamente 3 toneladas de materiais. 

Seus filhos já conhecem 
a  Casinha da Roça ?

  A Aduem comemorará o Mês Mundial do Meio Ambiente juntamente com os filhos de 
sócios (e familiares) com uma visita pedagógica rural. Quando: em 22 de junho. Horário: 
saída da Sede Administrativa da ADUEM, às 13h30. Onde: Chácara Corredato (conheça 
a Casinha da Roça: www.chacaracorredato.com.br). Inscrição individual: R$15,00.

  A Unimed Regional Maringá está com uma promoção especial, de CARÊNCIA ZERO (exceto para 
casos de lesões ou doenças pré-existentes), para todos os associados da Aduem, inclusive para os 
aposentados. A promoção é válida para INCLUSÃO NO PLANO COOP 50% até 20/06/2013, para 
vigência do contrato a partir de 01/07/2013. Nas inclusões a partir de 01/08/2013, os clientes 
terão as carências contratuais. Informações com o representante comercial Adriano Valentim 
pelo fone (44) 2101-7600 ou 9995-3010. E-mail: adriano.vendas.vendas@gmail.com

Unimed oferece carência ZERO para associados

Projeto ADUEM Criança


