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Maringá, 20 de agosto de 2014

   A Aduem realizou ontem (19) reunião com os diretores da  SulAmérica Seguros para discutir 
a proposta de reajuste financeiro do Seguro Saúde apresentada pela empresa. Participaram da 
reunião os diretores, Elton Luiz da Silva – Elton Corretora de Seguros, Nelson Loos – Gerente 
de Relacionamentos – Região Sul do Brasil, André Elizio Giordani – Gerente Unidade Maringá 
e o presidente da Aduem, Carlos Sica. Inicialmente, a SulAmérica propôs 17, 21% de aumento 
sobre as mensalidades e também ofereceu 8,20% de reajuste  sobre os reembolsos, mas essa 
proposta não foi aceita pela Aduem.
  No decorrer da reunião, chegou-se ao concenso de duas propostas:
  1- 13,77% de reajuste sobre a mensalidade e de 8,20% sobre os reembolsos e,
  2- 18,12% de reajuste sobre a mensalidade e de 18,12% sobre os reembolsos.
 Sendo assim, o presidente Carlos Sica convoca os usuários do Seguro Saúde da Sul América 
para uma reunião de urgência, nesta quinta-feira (21), às 16h, no miniauditório.  Caso não 

haja quorum, a Aduem decidirá pela primeira opção de correção. De qualquer forma, as 
mensalidades do próximo mês já sofrerão o reajuste.
   Qualquer que seja a correção, a SulAmérica oferece aos usuários do plano atual, a facilidade 
de adesão em seu plano odontológico. Para tanto, os interessados devem fazer contato com 
a corretora a fim de assinar a adesão 
administrativa até o dia 22/08, no horário 
de expediente. 
  Contate seguros@eltonluiz.com, acesse 
www.eltonluiz.com ou pelo telefone 
exclusivo de vendas: (44) 3020-1515, pelo 
e-mail seguros@eltonluiz.com
ou acesse www.eltonluiz.com

Aduem convoca usuários do Seguro Saúde Sul América para discutir reajuste do plano

Aduem terá pulseiras de identificação
para controle de entrada em eventos

 A comemoração pelo Dia dos Pais, neste domingo, estreará o 
novo método de controle de venda de convites que a Aduem 
adotou para eventos realizados na associação. Trata-se de 
uma Pulseira de Identificação em Tyvek, com personalização 
colorida e que leva a logo Aduem.   A pulseira é de material 
impermeável, confortável e de fácil aplicação. A mudança 
integra o projeto de inovações assumidos pela atual gestão. 

QR Code da Aduem
  A Aduem criou  um Código QR (sigla do inglês Quick 
Response- símbolo bi di men sio nal inventado na década 
de 90) com a imagem do site embutida. O código 
permitirá ao associado acessar a página da Aduem sem 
custo algum. Qualquer pessoa pode usar o QR, desde que 
possua um celular com android para baixar o aplicativo 
e, então, fazer a leitura de dados. 


