
ASSOCIAÇÃO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA

BOLETIM 109
setembro de 2012

Objetivo  deste  boletim  é  divulgar  o  trabalho  desenvolvido  em  agosto  de  2012,  bem  como 
comunicar a realização da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

ASSEMBLEIA GERAL –  a Diretoria  convoca os  associados em pleno gozo de seus direitos 
sociais, para em 11 de outubro de 2012, às 13h30min, na sede da Associação Civil Pró-Saúde 
dos Servidores da UEPG, sita a Rua Senador Pinheiro Machado 446 - Centro - Ponta Grossa – 
Pr.,  em primeira chamada, discutir e deliberar os seguintes assuntos:

• Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria;
• Eleição do terço do Conselho de Curadores para o mandato de outubro de 2012 a outubro 

de 2015.

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS PARA ELEIÇÃO DO TERÇO DO 
CONSELHO DE CURADORES: 

1 - Apanhar a ficha padronizada para inscrição, a partir do dia  18 de setembro de 2012, junto   à   
     Diretora-Secretária da  Pró-Saúde, Sra. Lilian Schnarndorf,  na  Pró-Reitoria  de  Planejamento 
     (PROPLAN),  bloco  da   Reitoria,  Campus de Uvaranas, ramal 3228, ou na nossa sede, na 
     Rua Senador Pinheiro Machado, 246,  Centro.

2 - Inscrever-se até as 18 horas, do dia 2 de outubro de 2012, junto à Diretora-Secretária, da  Pró-
     Saúde, Sra. Lilian Schnarndorf, na Proplan.

2.1. Só poderão inscrever-se os associados titulares.

OBS: Só poderão candidatar-se aqueles que tenham  exercido funções  de  direção  ou  gerência,
pelo período mínimo de dois anos, em entidades públicas ou privadas. (RDC nº79 de 27/06/01 da
ANS).

SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de agosto/12, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 131.040,07 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis  reembolsos  de despesas  médicas  e o  fundo de reserva  acumula  o montante  de 
R$ 2.395.446,30 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 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 último mês:

Mês Receita Despesa
+ Reembolso

Conta 
Correntes 
Bancária

Aplicação Valor  de 
Resgate 
Liquido
Final

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso

Jul/12 278.774,36 219.337,57 15.929,15 2.487.052,33 2.908.666,45 3.899,84
Ago/12 277.805,60 254.569,75 15.506,72 2.567.052,33 2.947.383,68 3.356,00



VALORES REEMBOLSADOS -  desde sua criação  a  PRÓ-SAÚDE já  efetuou reembolsos  de 
despesas  médicas  para  seus  associados  e  dependentes  no  valor  total  de  R$ 17.392.548,07 
perfazendo uma média mensal de R$ 105.409,38.

NOVOS CONVÊNIOS -   Informamos que a  partir  desta  data  foram concluídos  os  Convênios 
Prestação de Serviços em Ponta Grossa  - Pr.: 
LENZ E TOLENTINO LTDA – ME  -  Prestação de serviços  de Radiologia,  Ultra  Sonografia, 
Tomografia  Computadorizada  e  de  Ressonância  Magnética  sito  à  Rua  Lamenha  Lins  234  – 
Uvaranas – Ponta Grossa - Pr. - CEP: 84025-030 - Tel. 42 3025-4242.

CANCELAMENTO DE CONVÊNIO
Cermen – Medicina Nuclear Ltda – Rua Rosa Saporski, 229 – Mercês  - Curitiba – Pr.( a pedido do 
conveniado a  partir de 15/09/12).

AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS
Conforme determinação de nossa última Assembleia, foi aprovado o trâmite para reembolso das 
consultas médicas,  passando as mesmas a obedecer os mesmos critérios dos procedimentos 
médicos,  ou seja,  o envio da guia SP/SADT digitalizada por Email  ou a retirada da guia  por 
intermédio do associado beneficiário apresentando a sua carteira do Pró-Saúde, na sede sita à 
rua Senador Pinheiro Machado, 446, já com a devida autorização. A validade da guia autorizada 
será  de 30 dias  da data  da autorização,  informamos que doravante não reembolsaremos os 
valores das consultas sem que tenham seguido o presente trâmite.

COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE)
Reiteramos, novamente aos nossos Associados Titulares, que encarecidamente nos enviem os 
seus  endereços eletrônicos, com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Pró-Saúde e os 
Associados e também economizar tanto em papel como em despesas de envio. Bastando para 
isso, 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. 

INFORMAÇÃO AO ASSOCIADO
Por motivos financeiros informamos aos nossos associados que a partir deste mês de Setembro 
as movimentações financeiras de nossa Associação serão feitas através da Sicredi e não mais 
pelo Banco Bradesco S/A .

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. (solicitamos sua colaboração)

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE
3224-9108

(deixe seu recado que voltamos a falar com você)

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