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Ano 9 nº. 325

 Aduem participa da apresentação do UNIAIR em Maringá
  Aduem foi convidada a assistir uma apresentação do serviço de transporte aeromédico ocorrido no dia 12 de 
setembro, em Maringá. Na oportunidade, a presidente Elaine Rosely Lepri sobrevoou a cidade para conhecer 
como funciona esse transporte inter-hospitalar, e considerou que a remoção aeromédica de urgência é muito 
segura e agradável, além de ser rápido o traslado do paciente. “O passeio de helicóptero foi de 5 minutos e 
sobrevoamos a cidade toda. Além da rapidez e praticidade do transporte, destaco o cuidado e à atenção da 
equipe”, disse Elaine. O evento oportunizou seis voos, contemplando 24 clientes da Unimed Maringá. 
 Como funciona a UNIAIR
 A cobertura UNIAIR é nacional e o cliente tem à disposição aviões de modelos Kings, bem como helicópteros 
para o traslado. O serviço é acionado por indicação médica, e todos os clientes Unimed podem solicitar adesão à cobertura UNIAIR.

 Na terça-feira, 11 de setembro, foi realizada uma palestra na Aduem com o tema 
“Aposentadoria! INSS, Previdência Privada ou Planejamento?”. O consultor financeiro da 
Ademilar (empresa de consórcio de investimento imobiliário), Rodrigo Trevizan, se reuniu 
com alguns sócios da Aduem para demonstrar uma forma de planejar a aposentadoria 
futura e ter uma garantia de investimento. Segundo ele, a aposentadoria imobiliária é um 
serviço exclusivo para garantir um futuro tranquilo, “pois investir na compra de uma carta 
de consórcio de imóveis é mais rentável que investir em um plano de previdência privada”, 
explica Rodrigo.

  
O Curso de Música Tatiane Fugimoto com apoio 
da Aduem promoverá um Workshop com o 
acordeonista Luiz Corrêa! 
   Será dia 01 de outubro, DIA DO IDOSO, e todas 
as pessoas com 60 anos ou mais estão convidadas 
a participarem desse evento, que envolve música e 
aprendizagem. 

  Horário: 15h às 17h
  Local: Auditório Nadir Cancian

  Inscrições e informações: tatianefugimoto@gmail.com
  (44)99959-7477 (Whatsapp)

Vista aérea de Maringá do helicóptero da UNIAIR

Workshop marca o Dia do Idoso

Aposentadoria Imobiliária é tema de palestra na Aduem 

 Aduem concluirá na próxima semana o Projeto de Revitalização da Sede 
Administrativa. O projeto teve início na Reforma do Auditório, em outubro 
de  2017, sendo retomado em agosto de 2018. Neste momento está em fase 
de acabamento a fachada e o estacionamento. A expectativa é de reabrir o 
acesso ao estacionamento nos próximos dias.

 Revitalização da Sede Administrativa 


