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  GERAL     POLÍTICA CORPORATIVA

Reajuste Plano 
UNIMED

Construção ocorre  
dentro do planejamento

Gestão Novos Desafios: primeiro semestre
 é marcado por eventos sociais e parcerias 

 As ações sociais e administrativas realizadas 
neste primeiro semestre pela gestão “Novos De-
safios-2011/2013” movimentaram a associação. 
A cada evento, observa-se novas participações e 
a valorização desses momentos como encontros 
de família e de amigos para conversar e se diver-
tir. 
  O resultado das parcerias firmadas nesse semes-
tre é outra marca desse início de gestão. Várias 
negociações foram feitas. O objetivo não foi ape-
nas de fechar novos convênios, mas também for-
talecer os vigentes. Páginas 2 e 5.

  A segunda etapa de construção do parque 
aquático da Aduem teve início em abril e 
com a expectativa de terminar até o final des-
te ano. O fechamento da alvenaria da parte 
inferior e a fundação estrutural da ampliação 
dos fundos da academia já estão prontos e, 
assim que esta área for concretada, será feita 
a regularização do piso do pavimento supe-
rior. Pág. 03.

  Foi dado início à negociação para definir 
o reajuste do plano médico com copartici-
pação de 50% oferecido pela Aduem em 
convênio com a Unimed-Maringá. A par-
tir deste mês de junho, em cumprimento à 
Lei Federal n. 9.876, de 26/11/1999, será 
acrescida a cobrança obrigatória de 4,5%, 
provavelmente, a partir de julho/12, a título de 
INSS estipulada por essa legislação. Pág. 
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CONVÊNIOS ADUEM

realizadas neste primeiro semestre pela gestão “Novos Desa-
fios-2011/2013”, bem como, o resultado das parcerias firma-
das com a Aduem na promoção de eventos educativos, como 
a coleta de lixo eletrônico ocorrido na Vernie/Citroën e o Dia 
da Bicicleta na UEM. E esta edição resume apenas os fatos po-
sitivos, afinal, é para isso que a equipe está se empenhando e 
trabalhando ininterruptamente na busca do melhor para todos. 
  A primeira matéria traz informações sobre a segunda etapa do 
parque aquático que está sendo construída na sede social. Essa 
arquitetura oferecerá ambientes favoráveis às atividades des-
portivas com ênfase nas questões funcionais, estéticas e estru-
turais. Uma área voltada para a qualidade de vida dos docentes-
sócios que também veem nessa alternativa a oportunidade de 
integração e de socialização com os demais colegas de trabalho, 
longe da rotina universitária. 
  Outro destaque será para a campanha de vacinação contra Gri-
pe A e gripe comum realizada na própria sede administrativa 
da Aduem. Graças à parceria com o Centro de Vacinação de 
Maringá (CENTROVAC), a Aduem trouxe esse serviço para 
próximo dos docentes. 
  Nessa gestão diretiva da associação, algumas medidas de ge-
rência foram adotadas a fim de organizar os serviços oferecidos 
pela associação. Por isso, é válido retomá-las nessa edição, que 
é o caso da Política de RH e a publicidade das regras do uso do 
Chequinho-Aduem, ambas já divulgadas no informativo ele-
trônico. Outros procedimentos praticados e que também serão 
citados se referem à sistematização das normas para a utilização 
das dependências da sede administrativa e da sede social. 
  Na coluna Opinião, um artigo do presidente professor Luciano 
Gonsalves Costa analisa os limites de crescimento da UEM. 
  Com a agenda de atividades do segundo semestre, finalizare-
mos essa edição convidando a todos para a Festa Julina (dia 21), 
e, ainda, para os filhos e netos de associados, a programação da 
tão esperada 2ª Colônia de Férias.

Luciano Gonsalves Costa
Carlos Augusto de Melo Tamanini
Evilasio de Almeida Vianna Filho
Laudenir Aparecido Galina
Jair Henrique Alves
Vilma Aparecida Ferreira de Godoi
Wilson Rinaldi
Elaine Rosely Lepri

O Jornal Aduem de maio apresenta aos leitores 
a síntese das ações sociais e administrativas 

SUPERMERCADOS: Big, Supermercado Monte Castelo, Camilo, Cidade Can-
ção, Condor, Mercadorama, São Francisco, Super Muffato.

FARMÁCIAS: Bioessencia e Manipulação, Farmácia Brasília, Equilibrium Home-
opatia, Farmacenter, Fabresfarma,Farmácia Imperial, Farmácia São Paulo, Farmácia 
Tradição, Farmácia Rede Líder, Ervanário Farmácia de Manipulação, Telefarma De-
livery de Medicamentos, Farmácia Nissei.

CASA DE CARNES E AÇOUGUES: Mello, Mister Porco, Nacional, Palácio da 
Carne, Pedro Taques, Açougue Ribeiro.

RESTAURANTES E LANCHONETES:  Pavan Fest Grill, Pizzaria Marcellu's, 
Pizzaria Casarão, Restaurante Dom Peponi, Restaurante e Pizzaria La Gôndola, Res-
taurante e Pizzaria Martignoni, Restaurante Fim da Picada, Restaurante Fogão da 
Fazenda, Restaurante Kioto, Restaurante Monte Líbano, Restaurante Passágarda, 
Restaurante Taberna Portuguesa, Margherita Pizzas, Pastas e Grill, Restaurante Gin-
ga e Sabor.

VESTUÁRIO: Brish Moda Feminina, Le Postiche, Lojas Mil, Ponto e Linha Con-
fecções, Shopping Avenida Center, Pink Via Romano's, Galeria dos Esportes, Quali-
forme, Uniformes, Terra Mãe e Couro.com.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS:  Posto Americano, Milenium, Oasis, Oxipetro, 
Paraná, Sabiá, Universidade, Posto Sardenha, Posto Sardenha, Posto Sul Americano, 
Posto Dubai e Posto Sameiro.

OFICINAS MECÂNICAS E SERVIÇOS:  Auto Elétrica Chaveiro, Auto Elétrica 
Gondo, Auto Impacto-Amortecedores e Molas, Martins Auto Center, Auto Mecânica 
Speed Car, Help´Car Nk - Mecânica e Funilaria, Ingá Escapamentos, Inga Escapa-
mentos, Lubrifort - Lubrificantes e Filtros, Lubrimax, Somavel - Assistência Técnica 
de Veículos, Vialub - Comércio de Lubrificantes, Atdl Pneus - Auto Center - Reven-
dedor de Pneus, Ingalub Lubrificantes e Filtros, Puma Pneus, Kistner Auto Center 
Peças e Serviços Automotivos A & G Auto Center, NL Auto Center

LIVRARIAS E PAPELARIAS: Aurelius Papelaria, Eduem, Livraria e Papelaria 
Bom Livro, Livraria do Chain, Papelaria Depel, Papelaria Herval e Papelaria Man-
dacaru.

Boa leitura!



Maringá, Maio/Junho de  2012 Jornal Aduem    03

Construção avança conforme planejamento

  A estabilidade do clima 
registrada antes de junho, o 
material de construção en-
tregue no prazo e o esfor-
ço dos trabalhadores foram 
motivos fundamentais para 
que o início da construção 
da segunda etapa do parque 
aquático da Aduem ocorres-
se dentro do planejamento 
esperado. O fechamento da 
alvenaria da parte inferior 
e a fundação estrutural da 
ampliação dos fundos da 
academia já estão prontos 
e, assim que esta área for 
concretada, será feita a re-
gularização do piso do pa-
vimento superior.  A dedi-
cação agora é voltada para 
a parte hidráulica e elétrica 
da área térrea.
  Essa arquitetura oferece-
rá ambientes favoráveis às 
atividades desportivas com 
ênfase nas questões funcio-
nais, estéticas e estruturais, 
destacando a importância 
do conforto térmico, lumí-
nico e acústico nos espaços 
que serão construídos. 
  O tamanho da área total é 

de 934m2 e  compreende a 
instalação da nova acade-
mia, da sauna, dos vestiá-
rios e da administração. O 
investimento custará à as-
sociação R$ 160 mil reais.
  O objetivo dessa instala-
ção é oferecer um espaço 
mais agradável e sofistica-
do aos docentes que bus-
cam qualidade de vida por 
meio de atividades físicas, 
de relaxamento e de um 
ambiente próprio para a 
integração com os demais 
colegas de trabalho.
  A rotina exigente da vida 
universitária comprome-
te em alguns momentos a 
saúde mental do professor, 
por isso, a Aduem tem as-
pirado, desde a década de 
1980 (vide documentos ao 
lado), à criação de espaços 
que contribuam à qualidade 
de vida e a encontros para o 
estabelecimento de víncu-
los de amizade.
“O ambiente social na univer-
sidade pode causar muitos res-
sentimentos e o fato de não ter 
lugares favoráveis para ‘curar’ 

ou amortecer o individualismo, 
contribui para o surgimento de 
patologias”, explica o profes-
sor doutor Raymundo Lima 
(DFE).

  A segunda etapa de construção do parque aquático da Aduem teve início em abril e está ocorrendo dentro do 
planejamento. Os  construtores se empenham para terminar a obra até o final de 2012.

  A área total da nova construção é de 934m2 e compreende 
a instalação da nova academia, da sauna, dos vestiários e 
da administração. Esse espaço tem o objetivo de contribuir 
com a qualidade de vida dos docentes.

 "Administrar e oportunizar investimentos imobiliários através de 
boas parcerias, pessoal qualificado e excelência nos serviços, visan-
do resultados e satisfação plena de nossos clientes".

Missão da Imobiliária Silvio Iwata:

GERAL
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Normas para utilização de ordem de pagamento

Art. 1°. Todos os pro-
fessores associados da 
ADUEM poderão utilizar-
se do cheque-ADUEM  
mediante a solicitação do 
mesmo na secretaria da 
Associação.

Art. 2°. Para a utilização 
do cheque-ADUEM é ne-
cessário que o associado:
   a. Não possua pendên-
cias com nenhum outro 
tipo de convênio da Asso-
ciação;
   b. Assine o termo de 
aditamento ao contrato de 
utilização de convênios 
da ADUEM, que implica 
na ciência de que, em caso 
de inadimplência, auto-
riza a ADUEM a emitir 
uma letra de câmbio com 
aceite, que se destinará ao 
protesto e execução judi-
cial para recebimento do 
valor integral mais juros, 
multa, custas processuais 
e honorários advocatí-
cios.

Art. 3°. Cada talão de 
cheque-ADUEM será 
emitido com dez folhas, 
podendo o associado uti-
lizar até dois talões por 
mês.
Parágrafo único. A emis-

são de novos talões de 
cheque está vinculada à 
utilização de todas as fo-
lhas de cheque emitidas 
no mês anterior.

Art. 4°. O associado que 
recebe vencimentos e 
proventos através de car-
tão pagamento fica im-
pedido de usar o cheque-
ADUEM.

Art. 5°. Será automatica-
mente bloqueada a entra-
da de cheques ao associa-
do que estornar por falta 
de saldo.
§1°. Em caso de estorno 
por falta de saldo, o as-
sociado deverá pagar o 
débito junto à secretaria 
da ADUEM até o quinto 
dia útil, sem incidência 
de multa e juros. Após 
o quinto dia útil, o valor 
estornado será acrescido 
de multa de 2% mais ju-
ros bancários pagos pela 
ADUEM.
§2°. O associado que fi-
car devedor por mais de 
cinco dias úteis, voltará a 
ter o direito de utilização 
do cheque-ADUEM após 
a quitação do débito. No 
entanto, passa a utilizá-lo 
com limite igual ao sa-
lário base, sendo os che-
ques-ADUEM retirados 
na secretaria da associa-
ção com valores previa-
mente preenchidos.
§3°. O associado recupe-
ra o direito de utilizar o 

cheque-ADUEM sem li-
mite estipulado após seis 
meses contados a partir 
do pagamento de débito.

Art. 6°. O associado rein-
cidente em estorno passa-
rá por um período de ca-
rência de seis meses sem 
receber chequinho, conta-
do a partir da data da qui-
tação da dívida.
§1°. Após cumprido o 
prazo da carência de 6 
meses, o associado esta-
rá reabilitado ao uso dos 
cheques-ADUEM, no li-
mite de um salário base 
do associado, previamen-
te preenchidos pela secre-
taria da ADUEM.
§2°. A ADUEM poderá 
emitir cheque-ADUEM 
sem limite ao associado 
reincidente somente após 
um ano contado da quita-
ção do estorno.

Art. 7°. O associado que 
estornar pela terceira vez 
perde permanentemente 
o direito de utilização do 
cheque-ADUEM.

Art. 8°. Os associados 
inadimplentes antes da 
presente alteração norma-
tivas se enquadrarão no 
art. 5° desta norma.

Art. 9°. Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Maringá, 2006

CHEQUE - ADUEM Procedimento para reserva 
dos auditórios, do quiosque 
e do salão de festas
  Devido ao aumento de demanda pela locação 
das instalações da associação pelos filiados, a 
Aduem pede atenção dos interessados para como 
é necessário proceder:
   Auditório: a reserva deverá ser feita pessoal-
mente pelo interessado, na Secretaria da Entida-
de, com antecedência mínima de 3 (três) dias e 
máxima de 180 (cento e oitenta) dias da data do 
evento.
   Miniauditório: a reserva deverá ser feita pesso-
almente pelo interessado, na Secretaria da Enti-
dade com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas e máxima de 180 (cento e oitenta) 
dias da data do evento.
  Quiosque e Salão de Festas: para utilização do 
quiosque e do salão de festas, o associado deverá 
requerer reserva de uso por meio de assinatura 
de termo de compromisso e responsabilidade na 
secretaria da Aduem, com antecedência mínima 
de vinte e quatro horas do evento. A preferência 
para o uso dessas áreas obedecerá a ordem de so-
licitação. A desistência de reservas quando soli-
citadas para sábados, domingos e feriados deve-
rá ser comunicada com antecedência mínima de 
24 horas da data preestabelecida, caso contrário, 
será paga pelo responsável uma taxa de 30% do 
salário mínimo, por prejuízo a outros usuários.
  VISITE NOSSO SITE E SAIBA MAIS SO-
BRE OS REGULAMENTOS DA ADUEM: 
www.aduem.com.br

(Informativo Especial da 
Aduem nº 09, de 25/05/12)
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Eventos em destaque – 1º semestre de 2011
A Aduem realizou oito eventos sociais nesse primeiro semestre e a expectativa é manter a agenda.

O primeiro semestre de 2012 foi 
muito especial para a Aduem. 
A agenda de eventos movimen-
tou a associação, e o Bota-Fora 
de Sucatas foi o campeão de 
elogios. Em duas semanas de 
realização reuniu mais de 50 
toneladas de lixo eletrônico, o 
bastante para chamar a atenção 
da imprensa local e sensibilizar 
a comunidade de Maringá e re-
gião de que é possível organizar 
o descarte de sucata tecnológica 
de forma responsável e segura. 
  A repercussão dessa campanha 
educativa foi tão positiva, du-
rante e após a edição, que teve 
seu desdobramento registrado 
em uma série de ações seme-
lhantes na cidade. 

 Devido a esse sucesso, a Aduem 
realizará em outubro o segundo 
Bota-Fora de Sucatas.
  Outro evento importante e que 
inovou o calendário da associa-
ção, no início desse semestre, 
foi a 1ª Colônia de Férias para 
Crianças. Durante duas sema-
nas, os filhos dos associados 
tiveram a oportunidade de se di-
vertir com brincadeiras educati-
vas e banho de piscina.
    

O tradicional jantar dançante 
das mães também teve seu des-
taque pelo momento agradável 
que proporcionou às homenage-
adas com seus familiares. 

Em março, o destaque foi para 
a comemoração do Dia Interna-
cional da Mulher.  

  Já o Happy Hour de Caldos teve sucesso absoluto de participações e nível de 
satisfação do público, tanto na primeira como na sua segunda edição. A novi-
dade conquistou o paladar dos associados e de outras pessoas que estiveram no 
evento. 
  O segundo Happy de Caldos aconteceu dia 01 de junho, ao som de flashbacks,  
no do Restaurante Nossa Cozinha, tendo sido vendidos cerca de 150 convites. 
A terceira edição está prevista para acontecer em agosto. 

2º Happy Hour de Caldos da Aduem
 atraiu maior participação de associados 
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BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE 29/02/12 A 30/05/12

ENTRADAS SAÍDA ENTRADAS SAÍDA
1. SALDO ANTERIOR 118.793,38 3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 2.475,54
Itaú 2.267,42 Jornais e Revistas 431,55
Sicredi 33.799,14 Produção de Boletins/informativos 1.283,00
Sicredi Rotativa Imprensa, Divulgação e Correio 760,99
Sicredi Aplicação 79.524,64
Real 6,49
Unibanco
Caixa Economica Federal 3.195,69
HSBC 4. CANTINA 43.256,05 38.156,06

Receitas cantina 32.996,75   
2. RECEITAS 368.101,86 Pagto Compras cantina
2.1 MENSALIDADE 72.876,94 Aluguel Cantina 5.100,00     
Mensalidade UEM 55.705,51 Parceria Cantina 38.156,06
Mensalidade ADUEM 17.171,43 Receitas cantina Sede Social 5.159,30
2.2 OUTRAS RECEITAS 295.224,92 Pagto Compras cantina Sede Social
Comissão Convênios 61.233,36 Aluguel cantina Sede Social
Taxas de reservas 3.495,00
Rec.Aluguel Pilates 5.100,00
Rec.Investimento 203.335,00    
Mensal.piscina dependentes 15.810,00   
Mensal.piscina visitantes 405,00        
Mensal.Natação/Hidroginastica 0,00
Rend.Aplicação 1.161,55
Receitas Eventos e cursos 785,00        5. INVESTIMENTO 67.382,97
Receitas Eventuais 358,00        Móveis e Utensílios 3.233,18
Rec.custas judiciais 1.200,00     Equipamentos e Maquinas 9.340,03
Rec.Xerox / Telefone/ correio -               Arrendamento Mercantil 0,00
Receitas Financeiras 2.091,57 Obras e Construções-materiais 3.058,34
Rec.multa/juros estorno 250,44 Obras e Construções-mão de obra 18.850,00

Obras - Técnicos e Engenharia 13.669,75   
Obras e Const. E Materiais 2ºfase 19.231,67   

3. DESPESAS 129.768,21
3.1 PESSOAL 75.552,24
Sálarios/férias/13ºsal. 42.435,31
Secret.Estagiario 1.353,00
Encargos-func.e autonomos 22.530,28
Vale Transporte 1.379,50
Plano Saúde Funcionários 6.916,95
Outros (cesta basica) 937,20

3.2 DESPESAS GERAIS 51.740,43 6. CONTAS CORRENTES 1.460.904,47 1.466.095,50
Telefone 2.654,20 Recebim.Cheq.e Repasses 1.346.752,25
Água 1.075,04 Pagto Cheq.e Repasses 1.346.246,32
Luz 8.795,05 Recebim.estornos Professores 114.152,22
Seguros Gerais 3.384,56     Estorno de Professores 119.849,18
Material de Escritório 1.055,60
Material de Limpeza 1.131,68
Mat.para Café, Lanche e refeições 2.240,24
Honorários Contábeis 2.607,00
Viagens e Estadias -               
Serviços de Vigilãncia 617,15
Comb. Manut.Cons.Veículo 126,48
Despesas Bancárias 3.804,03 7. SALDO FINAL 289.653,02    
Impostos e taxas 909,61 Itaú 1.739,92     
Serviços Prof.Pessoa Fisíca 2.951,76     Sicredi 8.554,13     
Manut.Cons.Maq.e Equip. 3.461,98 Sicredi Rotativa -               
Manutenção/Reparos-sede social 3.010,68 Sicredi Aplicação 267.684,49    
Materiais manut.piscina 1.910,00     Real -               
Eventos e cursos 6.328,73 Banco Real Rotativa -               
Material esportivo/futebol Intercentro 330,00 Caixa Economica Federal 11.674,48   
Custas Judiciais 1.321,38     HSBC

1.159,31     1.991.055,76 1.991.055,76
Repasse de taxas 1.730,00
Mensalidade Sky 378,14 Maringá, 05 de junho de 2012
Outras Despesas 757,81
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 Política Corporativa

Reajuste no Plano 
Médico Cop 50% e 
cobrança de 4,5% 
de INSS em todos 
os planos Aduem-
Unimed

[...] se o campus da 
UEM não estivesse 

instalado próximo do 
centro da cidade, mas 
em algum ponto no 
meio do Contorno 

Norte de Maringá, por 
qual motivo então 
uma paralisação da 

UEM seria notada pela 
comunidade?

  A greve é um direito constitu-
cional assegurado aos trabalha-
dores, que serve de instrumento de 
pressão em uma negociação trab-
alhista. Com isso, na avaliação das 
reivindicações, são ponderados pelo 
empregador os transtornos que uma 
eventual paralisação ocasiona, além 
do mérito.

 No âmbito da administração 
pública, a experiência comprova 
que diferentemente do sistema de 
transporte público em que os tran-
stornos são perceptíveis a olho 
nu e, conseqüentemente, tomadas 
providências imediatas, no caso de 
paralisação no sistema educacio-
nal não são adotadas medidas tão 
rapidamente porque seus efeitos são 
percebidos apenas em tempo médio.

   Para além disso, em se tratando de 
greve docente, quais os riscos de não 
sermos notados por alguém? Como 
a sociedade vê uma paralisação de 
professores? Como ela 
enxerga o administrador 
público que não contém 
uma paralisação dessa 
natureza? Como recu-
perar uma imagem insti-
tucional desgastada por 
greve? Como compensar 
as pessoas prejudica-
das? Como reaproximar 
colegas de trabalho após 
uma paralisação?

 Ademais, vejamos 
o que sugerem alguns 
fatos básicos associados 
à história da UEM nos 
últimos 10 anos.

  Os 170 dias de paral-
isação em 2001 resulta-
ram em 13% de atualização sala-
rial e 3 longos anos para ajustar o 
calendário letivo da universidade. 
De 2003 até 2010, sem nenhuma 
paralisação, foram obtidos 20% 
de correção líquida no salário dos 
docentes. Por fim, a partir de 2002 
a UEM experimentou um cresci-
mento significativo em quantidade 
e qualidade dos serviços prestados!

  Nesse contexto, independente-
mente da época, em maior ou menor 
grau, os investimentos em educação 
nunca foram satisfatórios. Então, 

como com-
preender esse 
crescimento 
verificado na 
nossa univer-
sidade?

  Diferentes 
fatores con-
correm para 
o esclare-
c i m e n t o 
dessa inter-
rogação, e, 
dentre esses, 
uma possível 
explicação reside no simples fato: 
a universidade trabalhou continu-
amente, sem interrupção!

  Por isso a importância de se 
encontrar caminhos para que a 
universidade prossiga ininterrup-
tamente com sua missão de ensino, 
pesquisa, extensão e cultura. Mas, 
para tanto, será necessário conciliar 

rigor com flexi-
bilidade entre o 
ideal e o que for 
possível diante 
das adversi-
dades governa-
mentais.

 Em tempo, 
neste momento 
talvez seja opor-
tuna a seguinte 
reflexão: se o 
campus da UEM 
não estivesse 
instalado próxi-
mo do centro da 
cidade, mas em 
algum ponto no 
meio do Contor-

no Norte de Maringá, por qual motivo 
então uma paralisação da UEM seria 
notada pela comunidade?

Qual o limite de crescimento         
da nossa universidade?

Opinião

Prof. Dr. Luciano Gonsalves Costa 
(DFI/UEM)    

 Presidente da ADUEM

  Foi dado início à negociação para definir o reajuste 
do plano médico com coparticipação de 50% oferecido 
pela Aduem em convênio com a Unimed-Maringá. 
Essa negociação deverá ser concluída em julho/2012, e, 
neste momento, aguardamos a divulgação, pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do índice de 
reajuste anual autorizado para planos de saúde aplicável 
ao período de maio/2012 a abril/2013. 

   Contudo, ressaltamos que nesse processo, objetivando 
assegurar a sustentabilidade desse grupo com 652 usuários, 
cuja tabela de preço certifica um benefício de 49,01% 
comparado a um plano compatível de comercialização 
convencional, serão devidamente contemplados: 1) 
o reajuste de 5,1% concedido pelo governo estadual 
aos docentes das IEES; 2) os custos do serviço de 
administração desse plano desempenhado pela Aduem 
(taxa de administração); e 3) um limite de negociação 
que garanta um benefício mínimo de 35% aos usuários 
do nosso plano Cop 50% (no segundo semestre, esse 
mesmo formato de negociação norteará a discussão do 
reajuste dos planos médicos Aduem-Unimed Cop 30% e 
Sem Coparticipação).  

   Finalmente, comunicamos que a partir deste mês 
(junho/2012), em cumprimento à Lei Federal n. 9.876, 
de 26/11/1999, combinada à Instrução Normativa da 
Receita Federal n. 971, de 13/11/2009, sobre o valor 
bruto do débito referente ao Plano Aduem-Unimed Cop 
50%, Cop 30% ou Sem Coparticipação, será acrescida a 
cobrança obrigatória de 4,5%, provavelmente, a partir de 
julho/12, a título de INSS estipulada por essa legislação.



CULTURAL

Jornal Aduem08    Maringá,  Maio/Junho de  2012

 Com o apoio da ADUEM, AFUEM, 
UEM/PCU, SANEPAR, VERNIE, RO-
TARY, SICREDI e COCAMAR será lan-
çada a campanha "Pedalada para a UEM 
(Dia da Bicicleta)", nos dias 28 e 29 de 
junho. 
  O objetivo é incentivar docentes, técni-
cos e estudantes a irem, pelo menos, 1 dia 
por mês para a universidade utilizando 
bicicleta. As inscrições estão abertas para 
a comunidade exclusivamente pelo site: 
www.din.uem.br/sica/diadabicicleta

Mais: A parceria Aduem-Vernie/CITROËN 
oferecerá Workshop de Mecânica Básica (manutenção 
preventiva de automóveis) para associados Aduem, em 
julho. Os interessados já podem se inscrever direta-
mente no site da Vernie acessando: http:// www.vernie-
citroen.com.br/curso_mecanica.cfm.

  29/06/2012: 
 O  Dia da Bicicleta

6ª Exposição de artigos em couro na Aduem 
bate record em público e em vendas

  A Concessionária Ver-
nie/Citroën recolheu lixo 
eletrônico em comemo-
ração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente (09/06),  
e a Aduem apoiou essa 
iniciativa.

Vem aí:  A 2ª Colônia de 
Férias da Aduem para filhos e 
netos de associados Aduem, de 
17 a 21 de julho.
  As inscrições estão abertas e 
será cobrado uma taxa única de 
R$ 15,00 para despesas com lan-
che e  com material didático para 
as oficinas.

Aduem realiza Festa Julina 21/07
das 16h às 21h A Aduem convida os associados para participar da

Festa Julina no dia 21, das 16h às 21h,  na sede social. 
Haverá pipoca, quentão, canjica e outros quitutes deliciosos. 
 Convide sua família, seus amigos e prestigie essa realização! 

Agenda:
17 a 21 de julho -Colônia de Férias (aberta aos netos dos associados). 
21 de julho -Festa Julina na sede social (com quadrilha in-
fantil) e em novo horário: das 16h às 21h.
Agosto -1ª Feijoada Solidária da Aduem (Restaurante Ginga & Sabor)

Vacinação: 
  Em parceria com o Centro de Vacinação Maringá (CENTROVAC), a 
Aduem promoveu a primeira campanha de vacinação contra Gripe A e gripe 
comum para sócios, em abril. Ao todo, 185 pessoas foram beneficiadas.

Os 300 primeiros inscritos 
receberão uma camiseta 

ecológica!

Arte: Carlos Sica (Coordenador Geral)


