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Maringá, 16 de dezembro de 2015
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Ano 7 nº. 270

  Para encerrar as atividades do ano de 2015, a Aduem realizou no domingo(13) um almoço de confraternização para os associados, na Sede Social. Entre sócios, familiares e demais convidados, 
cerca de 130 pessoas participaram do evento. Antes de servir o almoço, com costelada, a presidente Elaine Rosely Lepri agradeceu pela presença dos convidados e, ainda, pelo voto de confiança 
depositado na atual gestão, que assumiu a administração da associação no último dia 2. Na oportunidade, a Diretora de Esportes, Roseli Terezinha Selicani Teixeira e o Vice-presidente, Raimundo 
Pinheiro Neto, também usaram da palavra para agradecer aos sócios pela confiança oferecida por meio dos 133 votos. Durante o evento, os associados puderam verificar algumas  melhorias que 
a nova gestão já realizou na Sede Campestre, na primeira semana de trabalho. 

Confraternização e encerramento das atividades 2015

Secretaria: fechamento de 24/dezembro até 03/janeiro; reabertura normal em 04 de janeiro de 2016.
Piscina: fechamento de 24 a 26/dezembro; atendimento especial dias 27, 28, 29 e 30/dezembro, das 15h às 20h; 
Reabertura normal a partir de 03/01, das 9h às 20h. Lembrando que às segundas-feiras a piscina é fechada para limpeza.
Academia: fechamento dia 24/dezembro a 04/janeiro; reabertura em 05/01/16.

Restaurante Nossa Cozinha: fechamento de 19/dezembro e reabertura em 11/01/16.
Studio Pilates: fechamento de 18/dezembro e reabertura em  11/01/16

HORÁRIO DE FIM DE ANO NA ADUEM

Assembleia encaminha contraproposta de reajuste Unimed 
  Ontem, à tarde, a Aduem realizou assembleia com os associados para discutir a proposta encaminhada de 25,50% de reajuste 
do Plano de Saúde Unimed. Em contraproposta, a assembleia encaminhou o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) de 13,55%. Além disso, foi criada uma comissão para estudar o reajuste que solicitou um balanço financeiro para analisar a 

sinistralidade do plano. A comissão foi composta pelos associados Fabrízio Meller da Silva, 
Rui Marcos de Oliveira, Paulo Roberto Paraiso (tesoureiro), com a presidente Elaine Rosely 
Lepri, que negociará um índice mais próximo ao limite ANS para os planos sem Co-Participação, com Co-Participação 30% e 50%. Neste sentido, a comissão 
continuará negociando com a Unimed e, em breve, agendará reunião com os usuários da Unimed.

Venha para a ADUEM


