
O plano de saúde 
que faz você viver 
muito melhor.



Nós acreditamos 
que o melhor cuidado
inclui proporcionar 
mais qualidade de vida
e bem-estar ao seu dia-a-dia.
E é por isso que, além de todo o suporte médico,
ttambém contamos com nosso próprio clube de benefícios:

O Clube Evangélico Saúde. 





O que é o Clube Evangélico Saúde?
Resultado da parceria com o Clube Gazeta do Povo,
o Clube Evangélico Saúde amplia suas opções
para curtir boas experiências e ter mais facilidade no dia-a-dia.

Com o Clube, você tem direito a descontos e experiências
em centenas de estabelecimentos de Curitiba, Região e Paranaguá.

TTambém consegue descontos em ingressos 
de diversos eventos, shows e muito mais.



Estabelecimentos com desconto
do Clube Evangélico Saúde

Baixe o aplicativo do Clube para conhecer todos os descontos

R$ 100 
em medicamentos
— R$ 35,00*
*Consulte o regulamento nas farmácias

1 bloomin onion
com o Clube
— R$ 49,90

Entenda 
sua economia
na prática:



E como eu aproveito tudo isso? 
Por meio do aplicativo do Clube Evangélico Saúde.

— Conheça todos os estabelecimentos
com desconto;
— Confira os descontos mais próximos de você 
por geolocalização;
— — Encontre roteiros exclusivos;
— Fique por dentro de todas as novidades.



Baixe o aplicativo do Clube 
para ter acesso aos descontos
e muito mais!
Procure por “Clube Gazeta Empresas” 
na loja de aplicativos.

Após executar o download, basta acessar 
ccom os dados que foram enviados 
para você por e-mail.*
*Caso você não se lembre ou não tenha recebido seu login e senha, 
entre em contato com nossa central para solicitar.

O Clube Gazeta representa um acréscimo de R$ 9,80 no plano. Caso não queira contar com os benefícios do Clube, solicite para a central do Evangélico Saúde.



AVISO EXTRA
Em tempos de isolamento social, 
você também pode contar com o desconto 
no delivery em diversos estabelecimentos! 

Consulte no aplicativo.


