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Nesta sexta-feira tem Festa Junina na ADUEM

Ano 6 nº. 217

Maringá, 25 de junho de 2014

  Está tudo pronto para a Festa Junina da ADUEM. Será nesta sexta-feira, dia 27, a partir das 19h30, no salão da Sede Social. Serão servidos os principais quitutes típicos: bolo de milho, canjica, 
doces e pipoca. Haverá barracas de pescarias e de argolas para as crianças e, claro, o forró com trenzinho junino para a diversão de todos. A entrada é franca e o associado poderá levar a família 
e mais 1 amigo. Lembrando que a Festa Junina da ADUEM é uma ótima opção de lazer para toda a família. Todos estão convidados. 

  A Campanha do Agasalho 
promovida pela ADUEM 
continuará  até o final 
deste mês (segunda, 30). 
Quem ainda não colaborou 

e tiver o interesse, pode fazer a doação, e são aceitos agasalhos 
e roupas em geral. Mas também materiais de higiene pessoal e 
limpeza, pois as doações  serão destinadas às vítimas da chuva 
que afetou o Paraná. Colabore. Pratique a solidariedade!

 Campanha do Agasalho  termina dia 30

   A ADUEM realizou na última quarta-feira (18) a primeira reunião da comissão nomeada 
para discussão do reajuste do Plano de Saúde Unimed com o representante, Luiz Teixeira. A 
comissão é composta pelo presidente Carlos Sica, Angelo Priori, Cícero Lopes Frota, Henrique 
Radomanski, Sebastião Gazola, Maria da Conceição silva, Manoel Messias Alves da Silva e 
Ronaldo Celso Viscovini.
   Neste primeiro momento, a Unimed sugeriu a unificação das datas de reajustes (que 
atualmente são distintas para cada plano (COP30, COP50 e sem COP)) e adiantou que a 
proposta de acréscimo é de 17,75% para julho.  A comissão ainda não aceitou essas propostas e, nos próximos dias, se reunirá para 
estudos e debate a fim de apresentar, em breve,  uma contra-proposta de um reajuste condizente com a realidade dos salários da UEM. 

A ADUEM nomeou uma comissão para estudar o reajuste anual da UNIMED

Informativo entrará em férias 

  A produção do Informativo eletrônico da ADUEM entrará 
em férias a partir desta edição e voltará somente na segunda 
quinzena de julho.  Nesse período, as informações ordinárias 
serão encaminhadas aos associados por meio da secretaria. 
O motivo decorre das férias da jornalista. Nesse sentido, a ADUEM pede a 
compreensão de todos.

Expediente da Sede Administrativa desta sexta, 27
 Nesta sexta-feira, dia 27, a secretaria da Sede Administrativa da ADUEM 
atenderá somente no período da manhã. Não haverá expediente no período 
da tarde, pois os funcionários estarão envolvidos com os preparativos da 
Festa Junina. Por isso, pede-se a compreensão dos sócios. 

Parcerias: Em breve, a Ótica Comercial e Dias Bike serão parceiros da 
ADUEM. Aguardem os novos benefícios!


