
Na próxima edição: “Processos de cobrança”
Não perca. FICA A DICA!

ELOSAÚDE NA INTERNETQUE TAL SE 
ENCONTRAR
COM A 
ELOSAÚDE NO 
MUNDO VIRTUAL?

Como você já sabe a tecnologia vem 
gradativamente aproximando as pessoas. 
Ciente dessa dinâmica, a ELOSAÚDE tem 
se adequado para acompanhar a evolução 
tecnológica e se manter alinhada com a
 modernidade.

A primeira ferramenta utilizada para esse fim foi o site 
(portal eletrônico) da instituição, que pode ser acessado 

no endereço eletrônico www.elosaude.com.br. O portal, 
como também é chamado, é uma espécie de “casa” eletrôni-

ca onde beneficiários, credenciados, patrocinadoras e o públi-
co em geral têm acesso aos mais diversos assuntos relacionados 

à Associação.

Remodelado no início de 2013 o portal ELOSAÚDE ganhou um aspecto mais moderno, com
 navegação intuitiva e amigável, dividida em quatro perfis: beneficiários, patrocinadores, creden-
ciados e visitantes.

Navegando pelos diversos menus, o beneficiário encontra informações detalhadas sobre todos os 
planos disponíveis, bem como seus respectivos regulamentos.

O portal conta, também, com informações e dicas de saúde, acesso à ouvidoria, guia médico atua-
lizado, formulários utilizados para a relação do beneficiário com a ELOSAÚDE, além de links para 
os sites dos principais parceiros.

Além de seu portal na internet a Associação também está presente na principal rede social da atua-
lidade, o Facebook (perfil: www.facebook.com/associacao.elosaude). Nesse perfil são publicadas 
notícias, avisos, dicas de saúde e bem-estar, informações sobre datas comemorativas, Assembleias 
Ordinárias e Extraordinárias e programas desenvolvidos pela ELOSAÚDE.

Para se manter atualizado com as publicação feitas no Facebook basta que você acesse o perfil da 
ELOSAÚDE e clique em “curtir”. A partir de então, você passará a visualizar as publicações 
sempre que houver uma novidade.

Tanto no Facebook quanto no portal, você encontrará meios para se comunicar com a 
Associação. No portal basta clicar na opção “contato” e escolher o setor com o qual 
queira se comunicar. Seu e-mail será direcionado e receberá atenção imediata. 

No Facebook o processo é um pouco mais simples: basta que você comente 
as postagens, porém, nesse caso, as respostas serão publicadas abaixo dos 
comentários originais e poderão levar alguns dias para serem atualizadas.

Portal na internet ou Facebook? Bom, se você está na dúvida, acesse 

os dois. É mais informação e atualização com muito mais velocida-

de.


