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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido até maio de 2012, bem como comunicar a realização da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.  
A diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para em 17 DE JULHO DE 2012 (Terça Feira), às 
14h00min, na sede da nossa Associação, em primeira chamada, discutir e deliberar os seguintes assuntos:  
 
        Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria. 
        Proposta para alteração Regimental: 
        Reajuste do valor das mensalidades; 
         
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE AO ASSOCIADO 
ANS DIVULGA REAJUSTE DOS PLANOS DE SAÚDE 

Data de publicação: Quinta-Feira, 28/06/2012 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixou em 7,93% o índice máximo de reajuste para os planos de saúde 

médico-hospitalares, individuais/familiares contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98. O percentual 

incidirá sobre os contratos de cerca de 8 milhões de consumidores, ou seja, 17% dos consumidores de planos de assistência 

médica no Brasil. A metodologia utilizada pela ANS é a mesma desde 2001. 

Levando-se em conta que somente, Quinta-Feira dia 28/06/12, após as 14 horas, ficamos sabendo do aludido reajuste, não foi 

possível  comandar as modificações dentro do mesmo mês.  

Tomamos a liberdade de informar como procederemos para regularizarmos tal situação: 

a) No mês de Julho/12, as mensalidades tanto por Boleto como em folha da UEPG, os valores, serão cobrados, 
acrescido do reajuste do mês de julho, mais os valores de reajuste retroativos do mês de junho/2012. 

b)  No mês de Agosto/12, voltaremos a comandar os valores normais reajustados de 7,93 %. 
 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de maio/12, a PRÓ-SAÚDE conta com a 
importância de R$70.397,45 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas  médicas e o fundo de 
reserva  acumula o montante de   R$ 2.355.379,81 e um imobilizado no valor de R$ 539.310,87.  
  
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - a Diretoria vem elaborando e encaminhando ao Conselho de 
Curadores, regularmente, os relatórios financeiros que se encontram à 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 último mês:  
 

Mês    Receita Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Líq. 

Proporcional 

C/ Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Abr/12 265.177,11 329.998,29 6.481,37 2.388.815,17 2.859.991,04 2.782.895,80 5.119,75 

Mai/12 251.428,48 220.401,77 7.335,52 2.418.441,74 2.902.414,96 2.803.430,91 2.535,18 

 

VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para seus 
associados e dependentes no valor total de R$ 16.808.743,18  perfazendo uma média mensal de R$ 101.871,17. 
 
NOVOS CONVÊNIOS -  Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios Prestação de Serviços em Ponta 
Grossa  - Pr.:  
Marcelo de Góes Pinto Guimarães - Fisiatria – Rua Freud, 696 – Bloco 13 – apt 201 – Oficinas -  Ponta - Grossa - Pr – Tel 42 
3027-7953. 
Lílian Yara de Oliveira Gomes - Psicóloga - Rua Santana, 97 – Sala 819 , Centro -  Ponta Grossa – Pr – CEP:84010-320 – Tel 
(42) 9973-8507. 
Dr. Alessandro Soares Both - Oftalmologista – Rua 14 de Julho, 162 – Centro - Ponta Grossa – Pr - Tel 42 3229-0919. 



Dr. Ralf Berger – Cirurgia Plástica - Rua Balduino Taques, 312 –– Ponta Grossa – Pr. -  Centro – CEPE 84010-050 - Telefone 
(42) 3224-7099. 
 
CANCELAMENTO DE CONVÊNIO 
Adilson Moraes Seixas Junior & Cia Ltda  -  Fisioterapia – sita à rua Cel. Bittencourt, 462 – Centro – Ponta Grossa – Pr.  
Clinica Paranaense de Tumores S/C – Serviços de Radioterapia – sita à rua Rosa Saporski, 253 – Mercês – Curitiba Pr. 
 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE – Cartão Nacional de Saúde  
Beneficiários de planos de saúde são cadastrados no Cartão Nacional de 
Saúde 

 Data de publicação: Quarta-feira, 09/05/2012  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) recebeu os números do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS) de 31 milhões    de consumidores  gerados  pelo  Ministério  da  Saúde. Estes  dados   ficarão 
disponíveis para as operadoras a partir de junho de 2012. Desta forma, o  Ministério  da  Saúde  e a 
ANS concluíram a primeira etapa do cadastramento de beneficiários de planos de saúde no Sistema 
Cartão Nacional de Saúde. 
Nesta primeira etapa do cadastramento foram processados dados de beneficiários do Sistema de 
Informações de Beneficiários (SIB), da ANS, que passaram por um cruzamento de informações com o 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), base de dados da Secretaria da Receita Federal. Os usuários 
não identificados nesse processamento serão cadastrados, posteriormente, pelas operadoras de 
planos de saúde. 
É importante ressaltar que nenhum beneficiário de plano de saúde poderá ter seu atendimento 
negado caso não esteja de posse do número do CNS. Da mesma forma, nenhum beneficiário 
poderá ter seu plano de saúde cancelado devido à ausência deste número.  
Os beneficiários não precisam se dirigir às unidades públicas de saúde para obter o número 
do CNS, pois serão desenvolvidos sistemas que permitirão às operadoras de planos de saúde 
fazer o cadastramento.  
As operadoras de planos de saúde terão até 5 de junho de 2013 para cadastrar os demais 
beneficiários e informar os números do CNS conforme Resolução Normativa aprovada pela diretoria 
colegiada da ANS nesta quarta-feira, 9 de maio de 2012. 
Para o cidadão, a identificação via CNS possibilitará o registro eletrônico de saúde nas bases de 
dados dos hospitais públicos e privados, bem como nos planos de saúde, contribuindo para a 
continuidade qualificada da assistência à saúde recebida, independente do financiamento público ou 
privado. O uso do número do CNS por todos os cidadãos brasileiros é, também, uma estratégia para 
integrar os cadastros do SUS e da Saúde Suplementar, proporcionando melhorias na gestão da 
saúde no país, como a agilização do ressarcimento ao SUS. 
Fonte:http://www.ans.gov.br/index.php/a-ans/sala-de-noticias-ans/a-ans/1479-beneficiarios-de-planos-
de-saude-sao-cadastrados-no-cartao-nacional-de-saude 
 
MENSAGEM AO ASSOCIADO 
Desde o Boletim 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 

(deixe seu recado que voltaremos a ligar) 
 

http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/263-ressarcimento-ao-sus

