SUGESTÃO DE PAUTA

Progetto lança promoção para
plano de saúde para o seu pet
A Progetto Corretora de Seguros está lançando uma promoção sob medida para
quem está preocupado com a saúde do seu cão ou gato de estimação. Neste
mês de junho, ao adquirir um plano de saúde da empresa Health for Pet para o
seu bichinho, o cliente da Progetto recebe de graça a primeira parcela. Há
planos a partir de R$ 59,87 (Pet Light) mensais, que são válidos para animais
com idade entre 1 e 8 anos, e incluem benefícios como consultas no veterinário,
exames, vacinas, procedimentos laboratoriais, urgências e emergências.
O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, perdendo somente dos
Estados Unidos. Para atender a esta demanda imensa, a Porto Seguro possui a
empresa Health for Pet, especializada na saúde de cães e gatos. “Para o
consumidor, é uma segurança muito grande utilizar este serviço, fornecido por
uma empresa altamente respeitada no mercado”, explica Adevaldo Calegari,
mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo e fundador da
Progetto Corretora de Seguros, que atua a 30 anos no segmento de seguros.
Hoje em dia, as novas tecnologias permitem que cães e gatos tenham acesso a
recursos similares aos utilizados na medicina humana, como tomografias,
ressonâncias, tratamentos oncológicos e ortopédicos e UTIs veterinárias. “Em
caso de necessidade, os clientes da Health For Pet têm acesso muito mais fácil a
todos estes serviços. É uma segurança muito grande”, acrescenta Calegari.
Além disso, o convênio também oferece alguns benefícios adicionais que podem
fazer muita diferença no dia a dia. É o caso do Pet Phone, com veterinários
disponíveis 24 horas por dia para fornecer informações sobre a saúde do pet. Há
também o Pet Home, que leva o veterinário à residência do cliente em caso de
necessidade.
Para mais detalhes sobre os planos disponíveis, o cliente pode ligar diretamente
para a Progetto (11-5641.3930) ou acessar o site www.health4pet.com.br.
SOBRE A PROGETTO CORRETORA DE SEGUROS
A Progetto Corretora de Seguros (www.progettocor.com.br) completa 30 anos
de atuação em 2016, sob o comando do seu fundador Adevaldo Calegari. A

corretora atua em todos os segmentos de mercado e conta hoje com uma
carteira ativa com quase 5.000 clientes. Especialista em gerenciamento de
riscos, Calegari também é vice-presidente da Câmara dos Corretores de Seguros
de São Paulo, diretor de Microsseguros da Associação Paulista dos Técnicos de
Seguros, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Autorregulação do
Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de
Previdência Complementar Aberta (Ibracor) e mentor do Clube dos Corretores
de Seguros de São Paulo.
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