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Reajuste 2013

Negociação com a UNIMED
Na tarde de ontem (09/10), quarta-feira, usuários dos planos médicos conveniados entre a ADUEM e a UNIMED/Maringá se reuniram com 

representantes da operadora para tratar do reajuste 2013. Ao final da reunião, considerando a possibilidade da aplicação de um índice menor que 
15,28%, os presentes consensuaram por reunirem-se com o Diretor de Mercado da UNIMED para prosseguir a discussão. Prontamente, em ofício 
(no. 41/2013-ADUEM) entregue em mãos aos negociadores, foi requerido 
esse agendamento: “Prezado Diretor de Mercado: Em atendimento à 
solicitação dos presentes na reunião realizada nesta tarde entre usuários 
do convênio ADUEM-UNIMED/Maringá e representantes do Departamento 
de Relacionamento Empresarial dessa cooperativa, em que foi abordada 
especificamente a composição do reajuste dos planos médicos conveniados 
pela Associação, vimos pelo presente solicitar o agendamento de reunião 
convosco na próxima semana para a conclusão do processo de negociação 
em andamento. Na ocasião, o grupo de usuários do convênio ADUEM-
UNIMED/Maringá far-se-á representado pelos associados: Luciano G. 
Costa, Antonio A. Denardi, Henrique Radomanski, Cícero L. Frota e Maria 
de Fátima V. Souza.”

Eleição na ADUEM
Na quarta-feira, a Comissão Eleitoral responsável 

pelo processo de escolha da Diretoria e do Conselho 
Consultivo da ADUEM para o biênio 2013-1015 se reuniu 
para estabelecer os encaminhamentos iniciais junto à 
Secretaria da associação. A comissão é formada pelos 
professores Raimundo Pinheiro Neto, Reginaldo B. Dias e 
José Marcos B. Andrade.

RECESSO DA SEMANA 
DA CRIANÇA

Atenção! Em virtude do feriado do próximo fim de 
semana, a Secretaria da ADUEM estará fechada até 
terça-feira, às 12:00h. O Restaurante Nossa Cozinha 
retomará o atendimento a partir de quarta-feira.

Primeiros Socorros: de A a Z
Curso gratuito e aberto ao público em geral. Dias 22 e 23 de outubro, pela manhã. 

Inscrições: Secretaria da ADUEM (3224-1807).

Revista destaca parceria ADUEM-AFUEM
A CDR/UEM acaba de lançar a Revista Pratique, que busca divulgar e incentivar a 

comunidade profissional da UEM à pratica esportiva. Nesta edição, o Dia da Bicicleta 
e a Volta Rústica integram o calendário de eventos esportivos da CDR e é destacado o 
apoio das associações dos profissionais na promoção do esporte junto à comunidade 
da UEM. Saiba mais: www.def.uem.br/cdr.

Na última sexta-feira (04/10) foi realizada a primeira reunião de trabalho da Comis-
são Organizadora da II VrUEM, prevista para 27/10. Participaram desse encontro 22 vo-
luntários, e a próxima reunião está programada para amanhã, sexta-feira, às 14:30h, no 
Miniauditório da ADUEM. Ainda, a Boutique ADUEM estará comercializando camisetas 
regatas alusivas ao evento por R$10,00; conheça o percurso da Volta Rústica assistindo 
o clipe: http://www.youtube.com/watch?v=ht7hpTq37Ok 

II Volta Rústica da UEM


