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Parceria ADUEM-inFlux
   A inFlux, escola de idioma, oferece 
de 13/1 até 07/2, curso de inglês 
na modalidade intensivo de férias. 
Atenção: os associados têm 20% 
de desconto nos cursos de idiomas 
da inFlux. Informações: telefones 
(44)3025-1818 e (44)3031-  7362. 

Treinamento em Oratória
  A ADUEM e a NB Proativa firmaram parceria para oferta de cursos de oratória a partir de março de 2014. A 
atividade tem duração de 12 horas, e os associados da ADUEM serão beneficiados com descontos e/ou formas de 
pagamento.

  O serviço viagem Porto Seguro 
atende todas as exigências 
internacionais. Detalhes, veja o 
anexo.

Seguro Viagem e 
ADUEM

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Transparência

 Depósito Judicial Previdenciário
  Na segunda-feira (06) a ADUEM efetuou depósito judicial de R$ 20.444,39 à União, referente à dívida previdenciária originada pelo convênio ADUEM-UNIMED/Maringá, 
exercício 01/2014.

  A programação do lançamento de débitos dos associados no sistema bancário observa à previsão do crédito de salários pelo Estado bem como de aposentadorias 
pela PR-Previdência. Se, por um lado, foram raras as ocasiões em que houve modificação desse protocolo, por outro, quando isto ocorreu foi tanto por motivo alheio à 
ADUEM como pela falta de comunicação dela em tempo hábil para a alteração dessa rotina junto à instituição financeira. Oportuno ainda ressaltar que em nenhuma 
dessas situações atípicas a Associação praticou dolo contra quaisquer filiados como insinuam manifestações publicadas no Facebook. Por fim, pedimos a gentileza 
daqueles associados com recebimentos da PR-Previdência que comuniquem à Secretaria da ADUEM, pelo e-mail aduem1978@gmail.com, eventuais despesas 
financeiras originadas da alteração da data do crédito de aposentadorias de 28 para 29/12 pela PR-Previdência, vinculadas aos débitos associativos do mês de 
dezembro de 2013. Diretoria da ADUEM.

  A partir de 02/01/2014 entrou em vigor a RN n0. 338-ANS, que ampliou o rol de procedimentos médicos a serem cobertos pelas operadoras de saúde. Acesse o anexo e saiba mais sobre a lista dos medicamentos 
neoplásicos orais previstos no anexo II da RN 338, que serão fornecidos exclusivamente pela SulAmérica Saúde.

 ANS define novo rol de procedimentos médicos

Parcerias


