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Indice prévio de reajuste Unimed é de 13,75%

  A partir deste ano, com a unificação do contrato de julho com os de dezembro passará a vigorar um único 
índice de atualização das mensalidades do Plano Unimed. Nesse sentido foi finalizada a negociação do 
índice preliminar em 13,75%, que deverá ser aplicado em todos os contratos em dezembro, caso não haja 
elevação de sinistro nos meses de outubro a dezembro. 

   Na Ótica Comercial da Av. Paraná os associados 
e os aposentados da Aduem têm um desconto 
especial. Para isso é necessário apresentar a 
carteirinha de sócio. Faça uma visita e confira 
os descontos oferecidos. 
Valorize as empresas que apoiam a Aduem!

3026-8566

Funcionários da Aduem terão ginástica laboral

  Nesta semana teve início a ginástica laboral para os funcionários da Aduem.  Os exercícios ocorrerão nas 
quartas e sextas-feiras, das 8h às 8h15, e serão conduzidos por uma estagiária de educação física da UEM , 
que escolheu a Aduem como campo de pesquisa para aplicar seu projeto de conclusão de curso.
  Hoje foi o primeiro dia de alongamento e as  funcionárias da Sede Administrativa aprovaram a iniciativa. 
“Estou me sentido mais disposta, mais leve e motivada para o trabalho”, disse Letícia Kira. 

Programe-se:   
  No próximo dia 17 vamos comemorar o Dia do Professor com Baile na Aduem, a partir das 20 horas. 
A animação musical será com o grupo Som Latino e os convites individuais estão a venda na secretaria 
ao custo de 25 reais, e deverão ser retirados até 15 de outubro. 
 Ligue agora para a Aduem: 3224- 1807 e faça sua reserva. Prestigie!

Dia 17 de outubro tem Baile do Professor na Aduem

UEM é campeã
 no JOSUEPAR 2014

   A UEM foi a vencedora dos  23º. Jogos dos 
Servidores das Universidades Estaduais do 
Paraná (Josuepar), realizado de 25 a 28 de 
setembro, conquistando 15 medalhas de ouro, 
oito de prata e sete de bronze. Para o diretor de 
esportes da Aduem, Marcelo Vilas Bôas, que foi 
o coordenador geral do Josuepar, a competição 
foi um sucesso e isso se deve ao empenho da 
equipe de trabalho e aos apoios recebidos de 
parceiros que acreditam na importância do 
Josuepar para as Universidades do Paraná.
  A Aduem sediou atividades do futebol suíço 
e também serviu as refeições para os atletas 
e demais pessoas envolvidas nos jogos, e esta 
experiência foi avaliada pela organização como 
sendo positiva: “A Aduem está de parabéns 
pela recepção maravilhosa durante o Josuepar 
de 2014”.

  Associado Aduem, com a WISE UP você pode fazer inglês rápido com duração de 18 meses. Não perca 
essa oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e profissional em horários flexíveis e com turmas 
reduzidas. Agende uma visita do consultor da Wise Up pelo fone (44) 3029-7711.

Faça Ingês em 18 meses na WISE UP!


