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Maringá, 06 de novembro de 2013
 Boletim Informativo - Ano 5 nº. 186

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

  Foi encerrada a negociação do reajuste dos planos conveniados pela ADUEM com a UNIMED/Maringá. As conversações foram iniciadas em 22/7, sendo concluídas na 
última semana com o acolhimento da proposta de 13,75% defendida pela Aduem em contraposição aos 15,24% apresentados pela Unimed. A atualização será retroativa 
ao mês de julho e parcelada em 5 vezes.

  Reajuste Unimed 2013 será de 13,75%

    ELEIÇÃO DE DIRETORIA DA ADUEM
  A Comissão Eleitorial se reuniu ontem (05/11), para apreciar as inscrições de candidaturas para a direção da ADUEM no próximo biênio. Ao 
término dos trabalhos foi homologada a inscrição única da Chapa “Compromisso Renovado”, cujo programa será divulgado a partir do dia 07 
(quinta-feira); a votação ocorrerá em 26/11. 
  Conheça os membros da Compromisso Renovado: DIRETORIA - Presidência: Luciano Gonsalves Costa; Vice-Presidência: Carlos Augusto 
de Melo Tamanini; Secretaria Geral: Christie Noriko Sonoo; Vice-Secretaria Geral: Maria da Conceição Silva; Tesouraria: Evilasio de Almeida 
Vianna Filho; Vice-Tesouraria: Newton Cezar Kamei; Diretoria Social: José Uilson Padilha; Diretoria de Esportes: Jair Henrique Alves; CONSELHO 
CONSULTIVO - Cesar Pereira e Galaor Linhares Tupã.

Temporada de férias da ADUEM tem início no final de semana
Sede Campestre

  A partir deste final de semana, a piscina da ADUEM estará liberada para o uso. A novidade deste ano é a programação do funcionamento em 
regime de temporada semelhante aos clubes de serviços. A temporada de férias da Aduem compreenderá os meses de outubro/novembro 
até março. ATENÇÃO, conforme Regulamento aprovado em 08/12/10: a piscina é de uso exclusivo dos sócios e dependentes, podendo, 
excepcionalmente, também utilizá-la convidado do sócio: a) associado: o (a) docente da UEM que se associar à Aduem; b) dependente: 
cônjuge –esposo(a) ou convivente de associado(a) –, ascendente, ou descendente de primeiro grau solteiro; não há limite de idade para o 
ascendente ou descendente; comprovação de dependência: certidão de casamento, certidão de nascimento, termo tutelar, termo de adoção, 
ou declaração de união estável assinada pelo casal e mais duas testemunhas; taxa mensal para a utilização da piscina: R$15; c) convidado: 
pessoa com algum grau de parentesco com o convidado e que resida fora de Maringá; o associado preencherá proposta de apresentação do 
convidado na Secretaria da Aduem, que será apreciada pela Diretoria; taxa diária pela utilização da piscina: R$15; o convidado utilizará a piscina no máximo 30 dias por ano, devendo apresentar 
uma carteirinha provisória, com validade apenas nos dias solicitados. Ainda, para o acesso à mesma é obrigatória a apresentação da carteirinha; é vedada a entrada após a aplicação de loções, 
bronzeadores ou qualquer tipo de solução oleosa no corpo, devendo o usuário tomar banho de ducha antes do ingresso na água; não é permitido o uso de equipamentos de mergulho, respiradores 
ou similares, boias de grande porte e colchões d’água de lona ou plástico, remos, mastros, pés de pato e boias de pneumáticos no interior da área da piscina, exceto as boias de uso estritamente 
infantil; é proibido fumar ou levar bebidas/alimentos para a área da piscina; é expressamente proibido entrar na área da piscina com latas ou garrafas/copos de vidro/plástico ou qualquer objeto 
cortante, bem como em estado de embriaguez ou após ter ingerido qualquer alimento; não é permitida a entrada de animais na área da piscina, bem como a utilização de sapatos ou tênis.

Horários dos serviços na sede social (fora do período de Festas e Férias):
cantina: de terça-feira a domingo, das 10h às 20h.
Piscina: de terça-feira a domingo, das 9h às 21h.
sala de Ginástica: de terça a sexta-feira, das 17h às 21h.
sauna Masculina: terça e quinta-feira, das 17h às 20h.
sauna Feminina: quarta e sexta-feira, das 17h às 20h.
Futebol suíço: terça e quinta-feira, a partir das 18h; sábado, a partir das 16h.


