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

BOLETIM 114
JULHO 2013

Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido até maio de 2013, 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 23 DE JULHO
DE 2013 (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
Levando em consideração que até esta data e hora, que estamos elaborando esta convocação, não
fomos informados do percentual de reajuste autorizado pela ANS, iremos discuti-lo quando da
assembleia.

SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de maio/13, a PRÓSAÚDE conta com a importância de R$244.719,23 em disponibilidade para fazer frente a possíveis
reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 2.530.865,21 e
um imobilizado no valor de R$ 540.310,87.

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

Mar/13
Abr/13
Mai/13

277.305,09
266.232,61
268.355,39

330.135,23
337.704,02
273.226,23

12.746,22
13.852,49
28.920,79

2.836.206,93
2.765.909,49
2.746.663,65

Valor de
Resgate
Final

Valor de
Resg. Líq.
Proporcional

3.012.930,76
2.952.810,60
2.942.199,54

2.983.993,69
2.948.068,01
2.935.271,96

C/ Correntes
Pró-Saúde
Reembolso
2.745,02
4.073,61
3.962,72

VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 19.491.619,18
perfazendo uma média mensal de R$ 118.131,03.

NOVOS CONVÊNIOS - Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios
Prestação de Serviços em Ponta Grossa - Pr.:
Dra. Ligiane Palermo Pupo - Dermatologista – Rua Tiradentes, 955 – Centro - Ponta - Grossa - Pr –
Tel: 42 3224-0224
Clínica Wambier Ltda, inclusão ao corpo clínico a partir de abril de 2013, da especialidade de
Ortopedia - Dr. Diogenes John Allen Oliveira Ferreira da Silva.
INFORMAÇÃO AO ASSOCIADO – A Clínica São Camilo informa que estão dando atendimento
médico nas especialidades abaixo nominadas na unidade de Uvaranas – Ponta Grossa – Paraná :
Clínica Médica e Medicina do Trabalho - Dr. Lucas Garcia
Nutricionista - Thais de Moura
CANCELAMENTO DE CONVÊNIO - Drª Maria Tereza Blum Portela –Ginecologista e Obstetrícia Rua Pastor Fugmann, 800 – Centro - Ponta Grossa – Pr ( a partir de 14/06/13).

ALTERAÇÃO DE NORMAS DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Conforme última reunião para ajustes das tratativas referente proposta para aquisição OPME
(Órteses, Próteses e Materiais Especiais) pelo Hospital, o percentual para cobrança em conta
hospitalar encaminhada pelo HNSG foi indeferida pela Pró Saúde, e os 5% estabelecidos pela nossa
Assembleia a serem cobrados diretamente do associado não foi aceito pelo hospital, sendo assim, o
valor correspondente será reembolsado pela Pró-Saúde ao conveniado e cobrado posteriormente do
associado, estamos informando para evitarmos transtornos entre às partes.

MENSAGEM AO ASSOCIADO - 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)

