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  No próximo sábado, dia 31/8,  a Aduem promoverá Festival de Massas em parceria com a Mania de Massa. Serão oferecidas duas opções de massas: 
Lasanha (Ao Sugo, Bolonhesa ou Frango com molho branco) e Nhoque de Batata ou Mandioca (molhos: vermelho, branco, frango ou bolonhesa). O 
convite da bandeja com 1kg de massa custa R$20,00 e também deve ser reservado na Secretaria. Na ocasião, a porção deverá ser retirada no balcão 
da Mania de Massa, na Av. Paraná nº. 1465, das 11h às 13h.  

                                               I FESTIVAL DE MASSAS DA ADUEM

CONSULTA ASSOCIATIVA

Você concorda com Votação Eletrônica na próxima eleição da ADUEM? 
Participe enviando a sua opinião para aduem1978@gmail.com
Não concordo com a Votação Eletrônica na próxima eleição da ADUEM pois entendo que quem quiser participar tem comparecer 
na Sede da Associação pelo menos nesse dia. A votação eletrônica elimina o único momento em que muitos associados vão 
até à sede da Associação. (14/8)
Sou contra a votação eletrônica em qualquer instância, ela foi feita para ser fraudada. (14/8)
Concordo plenamente com o voto eletrônico. (14/8)
Sim, concordo pois esta forma de votação é segura e ainda reduz o tempo necessário para a votação. Além disso, pode ainda 
fazer com que mais associados votem. (15/8)
Sim, concordo plenamente. (15/8)

INSCRIÇÕES ABERTAS

  Considerando a ponderação do índice nacional para planos individuais/familiares da ANS (9,04%) com a estimativa de custo incremental do novo rol de procedimentos definido 
pela ANS (de 1,5% a 2,0%), a ADUEM encaminhou em 26/8 contraproposta aos 15,28% apresentados pela UNIMED, a saber: 10,50% + cobertura do grupo familiar no caso de 
falecimento do titular-sócio.

  Reajuste do Seguro Saúde Coletivo SULAMERICA
  Nos termos contratuais referenciados em Ofício pela SulAmérica Cia. de Seguro Saúde, em agosto haverá reajuste financeiro do seguro saúde coletivo conveniado pela ADUEM 
com a SulAmérica de 14,69% sobre o prêmio e 6,16% sobre o reembolso. Ainda, convidamos os usuários do seguro saúde para reunião com os executivos da SulAmérica na 
próxima quarta-feira, 04 de setembro, às 11h, no miniauditório da Associação.

              PÚBLICO PRESTIGIA II FEIJOADA SOLIDÁRIA  
  No último sábado, 24/8, ocorreu a 2ª. edição da Feijoada Solidária da ADUEM no Restaurante Ginga & Sabor. O evento contou com boa 
participação de associados e convidados, que doaram brinquedos que serão repassados a projetos sociais e puderam saborear uma feijoada 
típica acompanhada de um chopp. Destaque: em meio aos participantes, professores e estudantes da UEM e alguns integrantes do grupo de 
ciclistas Pedais da Liberdade.

Negociação de Reajuste do COP50/UNIMED
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