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Aduem cancela Campanha de Vacinação
  A Campanha de Vacina contra a Gripe H1 N1 agendada para esta primeira semana teve de ser adiada devido à falta de vacina no Centrovac, clínica 
parceira da Aduem há cinco anos. Segundo informações do CENTROVAC , “os motivos são os atrasos na distribuição e o número de doses enviado 
pelos laboratórios ser inferior à demanda estimada, por isso a quantidade de vacinas recebidas foi insuficiente até mesmo para os atendimentos 
realizados  na clínina, o que justifica o cancelamento com as empresas conveniadas”, explica Tatiana Puls Silveira (do Centrovac).
  A Aduem lamenta esse cancelamento e busca meios para resolver essa situação a fim de manter o benefício aos associados, considerando que a 
associação sempre conseguiu bons descontos e condições facilitadas de pagamento da vacina. A expectativa é que esta situação  se normalize a 
tempo e a associação possa agendar nova data. Enquanto isso, reforça a importância de se adotar outras formas de prevenção. Tais como: manter 
as mãos higienizadas, evitar locais fechados e com aglomeração de pessoas, além de deixar os ambientes bem ventilados. 

Finalizada negociação com Unimed no índice de 19,95%
  Depois de várias negociações entre a Unimed e a ADUEM para a composição do reajuste anual, foi firmando o reajuste em 19,95%. Parcelado retroativo em 5x ( no mês de maio será cobrada 
a 1º parcela) e as demais de forma subsequente. O processo de negociação iniciou-se em dezembro/2015, quando a Aduem realizou assembleia com os associados para discutir a proposta 
encaminhada de 25,50% de reajuste do Plano de Saúde Unimed. A partir desse momento, foram duas tentativas de negociação com a prestadora do plano, sendo a 1ª condizente ao índice da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de 13,55%  e a 2ª negociação encaminhada foi de13,55%  + 3,45% (conforme reajuste salarial)= 16,9% , também rejeitada. 
  Na terceira rodada da negociação, a Unimed propôs os 19,95%, e justificou que mantendo o quadro atual de atualização, o próximo reajuste teria índice maior se neste momento a associação 
insistisse em reduzir a proposta. E, também, a Aduem avaliou positivo o fato da proposta firmada incluir filhos solteiros até 35 anos e netos até 21, no Cop 50%.  Quem interessar em incluir filhos 
e netos entrar em contato com o próprio Adriano pelo 2101-7600. 

CONVÊNIO  para declaração do IR
  A Aduem assinou parceria com empresa de Bevilaqua Contabilidade que prestará serviços na declaração do Imposto de Renda para os associados por R$105,60 a declaração 
simplificada e R$ 135,00 a declaração completa do IR. A empresa está localizada na R. Néo Alves Martins, 1334 - Zona 01, Maringá - PR, 87050-110. O prazo para declaração vai até 
29 de abril. A Receita Federal espera receber 28,5 milhões de declarações.

Dia 15/04 - IMPERDÍVEL DEBATE  “A Universidade que Temos e a Universidade que Queremos”

   A Aduem promoverá Café com Debate com os docentes, no dia 15 de abril, das 16h às 18h, no Auditório Nadir Cancian, que terá como 
tema a “Universidade que Temos e a Universidade que Queremos”, com os debatedores Mário Luiz Azevedo e Reginaldo Benedito Dias. A 
motivação desse debate surgiu diante da incoerência do governo Beto Richa que, além de não fazer os repasses necessários e previstos 
em orçamento às instituições tenta ferir a autonomia universitária com a resolução 196/2016, que determina  repasse de 80%  do 
superávit institucional. Nesse sentido, a Aduem convida todos os docentes a participarem desse evento a fim de discutir ações políticas, 
para a categoria. Por isso, o debate será um espaço para compartilhar ideias e traçar metas. Participe!
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