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Apoio:

JOSUEM 2013

Equipe  Vigilância-Manhã é campeã no Josuem
   A final do campeonato de futebol suíço dos 23º. Jogos dos 
Servidores da UEM (Josuem 2013) ocorreu no domingo (4), e 
a equipe Vigilância-Manhã foi a campeã, vencendo a equipe 
da ADUEM por 3x2. A equipe da DMP alcançou a terceira 
colocação por 3x1 contra a equipe da PCU. O artilheiro da 
competição foi Sergio Mota (Neguinho) da equipe Vigilância-
Manhã com 11 gols, e Reginaldo da Silva (Tigrão) da equipe 
PCU foi o goleiro menos vazado do campeonato com 13 gols. Os melhores do campeonato integrarão às 
equipes que representarão a UEM no Josuepar, de 7 a 11 de novembro na Unioeste.    

Cálculo do reajuste 2013 dos Planos Aduem-Unimed
  Na quinta-feira passada, 01/8, representantes do Departamento de Relacionamento Empresarial da 
Unimed/Maringá foram recebidos pelo Presidente da ADUEM. Na ocasião o Supervisor de Relacionamento 
Empresarial, João Noris, apresentou aspectos que vêm influenciando a definição do reajuste 2012-2013 
do COP50, a saber: inflação de modo geral, elevação de custos dos serviços médico-hospitalares devida a 
ampliação pela ANS do rol de coberturas, sustentabilidade do contrato ("saúde do contrato"), entre outros. No 
encontro ficou acordado nova reunião para amanhã, na qual será apresentado pela Unimed um estudo para 
os contratos da Associação baseado na RN-ANS nº. 309/2012 (Dispõe sobre o agrupamento de contratos 
coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste).

"UMES DE VOLTA PRA CASA"
  Em 01/8, representantes da União Maringaense de Estudantes Secundaristas (UMES) se reuniram com o 
Prof. Luciano Costa (presidente) e o Prof. Evilasio Vianna Filho (tesoureiro) para a apresentação da campanha 
"UMES de volta pra casa". A iniciativa objetiva o retorno da UMES à sua sede antiga compartilhando a 
edificação com o Ministério Público. Ao término do encontro, os representantes da ADUEM subscreveram o 
abaixo-assinado em favor da reivindicação da UMES.

JOSUEPAR 2013

Empréstimo de lavadora à UEM
   Foi inaugurada nesta semana a lavadora adquirida pela ADUEM 
como forma de apoio logístico à participação da UEM no Josuepar 
2013. O equipamento integra a parceria ADUEM-AFUEM-CDR/
UEM e foi entregue pelo Presidente prof. Luciano Gonsalves 
juntamente com o Tesoureiro prof. Evilasio Vianna Filho ao prof. 
Giuliano Pimentel, Coordenador da CDR/UEM. O investimento 
nessa máquina de lavar foi noticiado no Informativo ADUEM nº. 
161, de 15/5/2013.

  Como forma de reciprocidade com o Centro Cultural 
Jhamayka, que na última Colônia de Férias (Projeto 
ADUEM Criança) encenou a peça de teatro de bonecos 
Griô Um Conto de Nagô e emprestou instrumentos 
musicais para a Oficina de Percussão, por intermédio 
do Projeto Talentos na ADUEM foram confeccionadas 
camisetas personalizadas para o Grupo de Percussão 
Batuque Novo mantido pelo Jhamayka. Na foto, 
registro do momento da entrega dos uniformes ao 
Coordenador Geral do Centro Cultural Jhamayka, Paulo 
Sérgio, ontem, 06 de agosto.

Projeto Talentos na ADUEM

ADUEM apoia Centro Cultural 
Jhamayka

Acesse: http://www.redcarcarburama.com.br/
https://www.facebook.com/RedCarMaringa?fref=ts
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Momentos da disputa do 3º. Lugar.


