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Ano 7 nº. 248

Maringá, 27 de maio de 2015

Vacina-O prazo de vacinação contra a Gripe A H1N1 e outros dois 
tipos do vírus Influenza - A (H3N2) e B foi prorrogado para o dia 30 
de maio, no Centrovac. Os ASSOCIADOS E DEPENDENTES que ainda irão 
vacinar devem retirar a GUIA DE AUTORIZAÇÃO na secretaria da Aduem. 
A vacina contra Influenza ajuda a reduzir a chance de contrair gripe a 
partir da segunda semana da data de aplicação.

Aduem promoverá ação em favor aos associados aposentados
  A ADUEM comunica que promoverá ação coletiva em favor dos associados aposentados, com a finalidade de impedir a contribuição previdenciária instituída pela Lei 
n. 18.370/2014. A referida lei instituiu contribuição previdenciária na alíquota de 11% sobre os proventos de aposentados e pensionistas que superem o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que hoje é de R$ 4.663,75. 
  “Os desembargadores aposentados do Tribunal de Justiça do Paraná já alcançaram liminar favorável. Por isso, usaremos esse precedente como fundamento desta nossa ação”, 
disse a advogada da Aduem, Dalila Paz.
   Para instruir a ação, o Departamento Jurídico da ADUEM pede aos associados aposentados que enviem o contracheque do mês de abril e de maio por e-mail (aduem.juridico@
gmail.com ou aduem.secretaria@gmail.com) ou deixem cópia na secretaria da ADUEM até o próximo dia 10 de junho.

Piscina estará fechada para baixa temporada

  A piscina da Aduem estará fechada a partir desta semana devido ao período de 
baixa temporada, e a expectativa de abertura é para o início de outubro. 
  A Aduem agredece a todos pela compreensão. 

Campanha de vacinação será  até 30/05

  Em reação aos escândalos de corrupção que fazem parte do noticiário diário do Brasil, a Aduem promoverá, a partir de junho, uma Campanha de Valorização da Justiça. Trata-se de um movimento 
educativo a ser desenvolvido com a participação da comunidade acadêmica em geral.  Na próxima terça-feira (02), o presidente Carlos Sica receberá representantes de associações e de sindicatos 
afins, de Maringá, para tratar o assunto. 
“Nosso objetivo é reunir pessoas para discutir uma ação conjunta em prol da cidadania. A Aduem é uma Associação de Utilidade Pública, e respeitada pela sua administração honesta e transparente, 
então pensamos neste projeto de união como forma de protesto e de sensibilização de todos. A Aduem é capaz de mobilizar forças humanas na propagação da justiça. Sabemos que a mudança 
cultural é lenta, mas eficaz quando trabalhamos unidos”,  disse Carlos Sica.

Aduem lança Projeto União Contra a Corrupção 

Restaurante Nossa Cozinha - Dia dos Namorados tem Happy de Caldos e Chopp

No Dia 12 de junho- a Aduem promoverá mais uma edição 
do Happy de Caldos no restaurante Nossa Cozinha. Serão servidos 6 deliciosos sabores: 

Canjiquinha de Galinha, Mandioca Salsa, Mandioca c/ Costela, Minestrone, Feijão e Curry. 
        O convite custa R$ 20,00 e antecipado até o dia 10/06 terá direito a 1 Chopp. 

              Corra e reserve o seu!


