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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido de Fevereiro e Março de 2012, bem como divulgar as alterações,  
resultante da deliberação da última ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 01/03/2012.  

 
DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA  - Com  valores,  referente ao mês  de  março de 2012, a PRÓ-SAÚDE  conta  com a    
importância   de R$ -74.012,82 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de 
reserva acumula o montante de R$2.616.224,28 e um imobilizado no valor de R$ 537.710,87. 
 

VALORES REEMBOLSADOS  - Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para seus 
associados e dependentes no valor total de R$ 16.044.502,64 perfazendo uma média mensal de R$ 97.239,41. 
 
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - A Diretoria vem elaborando e encaminhando ao Conselho de 
Curadores, regularmente, os relatórios financeiros que se encontram a disposição para apreciação de todos os associados na 
sede da PRÓ-SAÚDE.  A seguir, é mostrada uma tabela com o demonstrativo sintético das receitas, despesas e das 
aplicações financeiras realizadas no mês de fevereiro de 2009: 
 

Mês    Receita Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Líq. 

Proporcional 

C/ Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Dez/11 258.555,18 283.491,44 5.226,27 2.610.395,00 3.065.307,21 2.987.122,89 8.285,43 

Jan/12 244.752,47 250.880,93 6.538,58 2.602.847,20 3.084.361,86 3.005.565,29 3.001,29 

Fev/12 237.801,94 309.224,71 17.453,69 2.524.757,77 3.010.044,67 2.930.791,07 3.777,63 

 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA - Divulgamos a deliberação da última Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 
01/03/2012: 
Foi aprovado pela Assembléia:  
A contratação de um funcionário com intuito de vender novos planos; 
A modificação do envio de correspondências de Correia para Email; 
A apreciação e deliberação das Contas referente ao ano de 2011. 
 
COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE) 
Com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Pró-Saúde e os nossos associados e também economizar tanto em papel 
como em despesas de envio, estamos realizando o cadastramento de e-mail dos nossos sócios titulares. Para isso basta 
enviar um e-mail para pro-saude.uepg@uol.com.br, com o assunto CADASTRAMENTO, que doravante irá receber todas as 
comunicações por Email, e automaticamente cancelaremos o envio por correio.  
 
NOVOS CONVÊNIOS -  Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios Prestação de Serviços de 
Consulta e Procedimentos Médicos e Fisioterápicos  em Ponta Grossa: 
Adilson Moraes Seixas Junior & Cia Ltda -  Fisioterapia – sita à rua Cel. Bittencourt, 462 – Centro – Ponta Grossa – Fone: 
(42) 3025-1954). 
Belo Clinica de Fisioterapia Ltda – Fisioterapia - sita à rua Cel. Dulcídio, 1586 - centro, Ponta Grossa – Pr. – Fone (42)  3223 
0048 
Maria Claricia Parati Wambier – Neurologista – sita à rua  Senador Pinheiro Machado, 267 – Centro – Ponta Grossa – Pr – 
Fone (42) 3224 2431. 
Carlos Gustavo Wambier – Dermatologista - sita à rua  Senador Pinheiro Machado, 267 – Centro – Ponta Grossa – Pr – Fone 
(42) 3224 2431. 
 
INTERNET - Encontra-se a disposição dos nossos associados  em nosso SITE (www.uepg.br/prosaude) a listagem de todos os 
hospitais, médicos, clínicas, institutos e outros, devidamente atualizada, com respectivos endereços e telefones de contacto 
assim como os valores a serem reembolsados no mês, Estatuto, Regimento, Manual do Usuário e outras novidades de 
interesse do associado.  
 
MENSAGEM AO ASSOCIADO 
A partir do Boletim anterior (nº 45), a Pró-Saúde está concedendo o espaço abaixo em seus Boletins, para que os associados 
utilizem com a finalidade de relatar fatos de interesse de nossa comunidade. 

 
TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 

(42) 3224-9108 

mailto:pro-saude.uepg@uol.com.br

