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   O Seguro Saúde Sul América propôs à ADUEM a abertura 
de um novo grupo de seguro. A proposta foi encaminhada no 
início do mês e consiste em atender a necessidade dos docentes 
que  precisam de um seguro ou plano de saúde, inclusive com 
a cobertura de parto/obstetrícia que atenda em todo território 
nacional e também ofereça a possibilidade de reembolso de 
despesas médicas, tanto no território nacional, como em qualquer 
outro país. 
  Os benefícios do seguro vão desde a assistência médica em 
todas as especialidades estabelecidas pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS), ao atendimento 24hs em todo o território nacional, 
com as opções de enfermaria e de apartamento. São considerados 
dependentes: cônjuge e filhos de docentes da ADUEM. 
  O plano entra em vigor a partir de 01 de Novembro e não haverá 
carência para os segurados que ingressarem no primeiro mês de 
abertura do grupo, ou seja, as carências serão a partir do segundo 
mês. 
  Atualmente são 140 titulares docentes participantes do Seguro 
Saúde, e a empresa pretende aumentar esse número, no mínimo, 
para 240 vidas, contando com titulares e dependentes.  
  Na última reunião que a ADUEM teve com a equipe do 
Seguro Saúde, foi acordado o reajuste de 10,43%, quando a 
seguradora assumiu também o compromisso de ampliar a rede 
credenciada; para isso, realizará uma pesquisa de mercado a fim 
de incluir médicos nas especialidades que têm poucos ou nenhum 
profissional. “Este trabalho depende de um processo burocrático, 
então, não é possível precisar qual a data, mas à medida que 
forem sendo incluídos, iremos disponibilizar a lista credenciada”, 
explica o representante do seguro, Elton Luiz da Silva.

 Vantagens do Seguro Sul América Saúde
- Reembolso de consultas e despesas médicas em todo o Globo 
terrestre
- Ampla Rede em todo o território nacional
- Os melhores hospitais e clínicas
- Coberturas para todos os tipos de transplantes, inclusive despesas 
com os doadores visos.
-SEM CARÊNCIA PARA QUEM ENTRAR NA 1ª FATURA DE 
ABERTURA DO NOVO GRUPO

Sul América abre novo grupo de 
seguro para a ADUEM

   O Banco Alfa sorteará nesta  
semana uma cesta de chocolates 

entre os servidores da UEM. 
Para participar, resgate seu cupom 
com a operadora Lígia na entrada 

do restaurante da ADUEM e 
boa sorte!

   Os servidores da Universidade Federal do Paraná estão em greve 
há 76 dias, e apenas 2.800 dos 3.500 funcionários que aderiram 
ao movimento voltaram às atividades nesta segunda-feira, 29. Os 
professores pararam há duas semanas, já os estudantes aderiram à 
paralisação na sexta-feira, 26, quando também ocuparam o prédio da 
reitoria, no entanto, houve desocupação nesta terça-feira, 30, após a 
Reitoria da UFPR ceder às reivindicações do movimento estudantil.
   A mobilização do DCE/UEM completa hoje 7 dias. Os estudantes 
mobilizaram, ontem de manhã, uma passeata em frente à reitoria da UEM 
reunindo cerca de 2mil alunos. Representantes do movimento estiveram ainda 
em Curitiba para distutir a pauta de reivindicações com o governo do Estado, 
mas segundo informações, o resultado da reunião não atingiu os objetivos do 
movimento, considerando a permanência da ocupação.

Servidores da UFPR estão em greve 

Estudantes da 
UEM durante a 
manifestação no 

dia 25/08, antes de 
ocuparem o prédio 

da reitoria.

TABELA DE VALORES - PARANÁ
Faixa Etária Básico  

(Enfermaria)
Básico  

(Apartamento) Especial Executivo Máximo

0 a 18 anos 116,06 127,66 154,77 313,39 776,88

19 a 23 anos 181,68 199,85 256,62 527,68 1.366,72

24 a 28 anos 186,60 205,27 259,17 530,26 1.381,23

29 a 33 anos 189,73 208,69 264,82 551,04 1.406,82

34 a 38 anos 195,46 214,98 270,18 567,01 1.410,84

39 a 43 anos 198,14 217,95 272,94 575,20 1.445,37

44 a 48 anos 284,16 312,56 378,99 766,52 1.900,25

49 a 53 anos 288,69 317,56 481,91 899,65 2.689,35

54 a 58 anos 300,40 327,01 491,01 906,13 2.799,76

59 anos ou mais 695,70 765,25 927,99 1.874,75 4.647,99

  O verão está 
chegando, e com a 
piscina da ADUEM 
pronta, a temporada 
promete! Então    não 
deixe sua carteirinha 
para a última hora. 
Compareça na 
secretaria da  ADUEM e 
garanta a sua!


