
Apoie as 10 medidas
A Aduem abraçou esta causa. Assine também a lista de apoio a este projeto “10 Medidas Contra a Corrupção” 
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  A Aduem aderiu a campanha de assinaturas do MPF no combate à corrupção. Entenda o que está sendo proposto: são alterações 
sistêmicas da lei (10 medidas contra a corrupção) para reprimir a corrupção no Brasil. Mas é necessário obter 1,5 milhões de assinaturas 
até o final de agosto para viabilizar estas alterações. Porém, será necessário o comprometimento de todos os associados para a coleta 
expressiva de assinaturas.
  Os interessados em colaborar com essa ação podem imprimir a FICHA DE ASSINATURAS http://www.combateacorrupcao.mpf.
mp.br/10-medidas. Os dados do título de eleitor podem ser obtidos em: www.tse.jus.br/…/titulo-e-local-de…/consulta-por-nome. 
Docente, sua contribuição fará a diferença! 
 Com leis mais rígidas contra a corrupção será mais fácil responsabilizar os agentes públicos que cometerem crimes contra a população, 
além de desestimular as pessoas a ingressarem na política por interesses próprios. Vamos fazer a nossa parte? Como?
1) Ajude a divulgar.
2) Assine a ficha de assinaturas. Quem quiser somente assinar a ficha, pode procurar a secretaria da ADUEM que temos as fichas 
impressas.
3) Ou entre no site www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas, imprima a ficha e ajude a recolher outras assinaturas também. 
Depois deixe a ficha na ADUEM ou na ACIM.
São necessários os seguintes dados de cada pessoa que assinar:
- CPF;
- Número do Título de Eleitor, zona e seção;
- Nome da mãe;
- Endereço;
- Data de nascimento.

Neste domingo tem costelada na Sede Social
  Neste domingo, dia 23, a Aduem promoverá almoço em homenagem aos pais, na Sede Social. 
Será servido costela ao fogo de chão, arroz, mandioca, farofa e saladas em geral. Haverá 
apresentação de música ao vivo e sorteio de brindes! Algumas empresas parceiras estarão no 
evento com demonstrações de produtos.  
  O convite custa 30 reais por pessoa e criança até 13 anos não paga.
  Prestigie. Leve a família e os amigos. Até lá!!!

Encerrada negociação de reajuste 
com a SulAmérica

  Ontem ocorreu na Aduem a última reunião de livre negociação do reajuste do Seguro 
SulAmérica. Ao término da discussão, os participantes concordaram com a aplicação 
do índice de 22,58% e atualização do reembolso para 108 reais. Oportuno registrar que 
a proposta original tinha como índice 55,12 %. Na foto, representantes da SulAmérica e 
usuários do seguro.


