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Ano 8 nº. 273

Comissão negociará reajuste Unimed nesta sexta-feira

Anuncie
Se você, sócio, tem um imóvel para alugar, ou deseja vender um veículo, ou 
trocar, enfim, anuncie aqui!
Vende-se uma moto Suzuki Intruder 250cc/Ano 97. Interessados tratar 
pelo telefone: (44) 9159-8954 com Carlos Alberto.  

  Nesta sexta-feira, a comissão de associados da Aduem criada para estudar o reajuste do Plano Unimed se reunirá com os diretores da Unimed para negociar um índice 
de reajuste mais próximo ao limite da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),  de 13,55%, para os planos sem Co-Participação, com Co-Participação 30% e 50%.
  A comissão foi composta pelos associados Fabrízio Meller da Silva, Rui Marcos de Oliveira, Paulo Roberto Paraiso (tesoureiro), e a presidente Elaine Rosely Lepri.

ACADEMIA - Horário foi ampliado 
  A partir desta semana, a academia da aduem ampliará o horário de funcionamento e abrirá, diariamente, de segunda a sábado. Agora as aulas ocorrerão também no 
período da manhã para melhor atender os frequentadores, ficando aberta às segundas, quartas, sextas e sábados, das 7h às 11h, e à tarde, haverá aula todos os dias 
das 17h às 21h. Para isso foi contratado mais um professor de educação física, o professor Daniel Tognanin com experiência em treinamento funcional.

  Nesta semana iniciaram-se as obras de pavimentação asfáltica no estacionamento da Sede Social.  Essa melhoria já era prevista pela atual gestão por se tratar de 
uma obra necessária e, além de valorizar o espaço e ser mais seguro para estacionar os veículos, considerando que também será organizada a sinalização.

Estacionamento da Aduem recebe asfalto

Hidroginástica
  Todas as terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h20, são 
oferecidas aulas de hidroginástica na piscina da Aduem com 
a professora Ana Gumieri. Todos os sócios estão convidados a 
participarem dessa atividade.


