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 Aduem apoia Vernie/Citroën 
em campanha de lixo eletrônico

  A Concessionária Vernie/Citroën promoverá a campanha E-Lixo, no dia 15 de 
junho, das 9h às 16h, nas lojas de Maringá (Av. Colombo, 2680) e Londrina. 
Mais informações pelo telefone (44) 3267-2000. Em 2012, a empresa reuniu 
aproximadamente 3 toneladas de sucata tecnológica. 

Gestão Administrativa
  

  Complementarmente aos balancetes, o resumo das operações financeiras efetuadas por 
qualquer empresa num determinado período consta da demonstração do resultado do exercício 
(DRE), de apresentação obrigatória conforme estabelecido na Lei Federal no. 11.638/2007. 
Abaixo apresentamos o resultado contábil de diferentes períodos e a evolução da receita anual 
da ADUEM com convênios.

Registro da Sala de Ginástica
   Noticiamos que foram finalmente estabelecidos entendimentos com o 
CREF9 sobre as bases do requerimento da ADUEM para registro da sala de 
ginástica. Nesse sentido, encontra-se em andamento a contratação de Instrutor 
de Academia para início dos trabalhos em julho. Ainda, em atendimento às 
sugestões de associados, será contratado um profissional mais experiente 
porém, devido ao gasto maior com a contratação do mesmo, inicialmente a 
sala de ginástica funcionará nos horários de maior demanda, a saber: de 3ª. a 
6ª.-feira, das 17h às 21h. Alternativamente, os associados (e acompanhantes, 
no caso de indicação médica!) poderão prosseguir com suas atividades físicas 
na Academia da UEM (CEAF) bastando apresentar a carteirinha da ADUEM (ou 
atestado médico) na portaria do CEAF.  

    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
   A cantina da sede campestre da ADUEM foi alvo de arrombamento 
seguido de furto na madrugada de quarta-feira (05). Os 
arrombadores quebraram a janela, o sensor de alarme e furtaram 
alimentos e utensílios da cantina. Também levaram um aparelho 
de som. Segundo a gerente da associação, esta não é a primeira 
vez que a sede sofre ações de marginais. Em 2012, entraram 
no depósito teriais e levaram uma máquina de cortar grama, 
ferramentas e fardamento de futebol.  Em julho serão instaladas 
câmeras na sede campestre

     DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO
                                                                                                 01 de janeiro a 31 de dezembro
                                                                  2012         2011        2010         2005          2004

        765.827,56      532.828,80      339.945,17    244.930,40         71.184,62

           14.361,58           17.858,56             3.231,21         18.468,36            6.885,37

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Chamada de Capital

       1.378.564,94          170.269,13        880.011,13         32.019,98          51.219,45
         680.838,00            19.588,00        236.973,00                  0,00                   0,00

         251.737,86          225.756,18        195.785,29        121.638,02         39.348,59

RECEITAS
Mensalidades
Redimentos financeiros
Receitas extraordinárias (aluguéis,
comissões, taxas, patrocínios etc.)
Eventos
Chamada de Capital
DESPESAS
Despesas administrativas e gerais
(pessoal, encargos sociais, seguros,
água, luz, reparos, limpeza, escritório, 
material esportivo, contabilidade,
comunicação, segurança, tributos,
veículo, terceiros, custas, convênios etc.)
Despesas financeiras (custeio bancário,
IR sobre aplicações, juros e multas)

         330.362,40    309.068,51     274.001,96      150.516,99         65.695,96
      2.158.754,08    720.956,49   1.223.187,51     295.418,74       129.289,44

           12.805,32       3.922,28          5.017,26            723,50            1.807,33
      1.124.716,36    382.386,70      707.195,29     144.178,25         61.786,15

        780.189,14      550.687,36      343.176,38    263.398,76        78.069,99
         680.838,00        19.588,00      236.973,00             -                         -
          10.032,00          5.991,00              -                      -                         -

         697.726,94          150.681,13        643.038,13          32.019,98         51.219,45

Comissão dos Convênios

Jornal ADUEM obtém ISSN
  Em 07/6 o Centro Brasileiro do ISSN, do Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBCIT), confirmou a 

atribuição do ISSN 2317-8159 ao Jornal da ADUEM.

Cantina é alvo de arrombadores

Superávits Contábeis da ADUEM

Publicidade : Conheça a  Água Mineral Sferriê, com pH 10 e 0,31 de Vanádio.
Detalhes no anexo.


