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

BOLETIM 117
outubro de 2013

Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido no mês de
setembro 2013, e divulgar as deliberações da última ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA ocorrida em 10/10/13, assim como informar a
composição da Diretoria eleita para a 11ª gestão (2013/2015) e do
associado eleito para composição do Terço do Conselho de Curadores
e ainda em comemoração aos 20 ANOS DA PRÓ-SAÚDE
TRAGA MAIS NOVOS SÓCIOS PARA O PRÓ-SAÚDE E.......

CONCORRA A 6 (SEIS)
PRÊMIOS
Regulamento:
Art. 1º - A promoção 20 anos do Pró-Saúde é um concurso promovido pela Associação Civil PróSaúde dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aberto aos sócios titulares.
Art. 2º - Para participar o sócio titular deverá apresentar um novo sócio dentro da legislação vigente
do plano e encaminhar até a diretoria.
Art. 3º - Esta promoção é válida de 10/10/13 a 26/03//2014, e o sorteio será realizado em 27/03/14
nas condições abaixo especificadas:

Número de sócios
novos apresentados
10 à 40
41 à 70
71 à 110
111 à 150
151 à 200
200 a 250

Prêmios a serem sorteados
Forno Microondas Electrolux – 31L Branco MEP41 127V
Fritadeira Sem Óleo Mallory Wellness Fry
Smartphone MB Sansung Galaxy Win Duos ZFM Desbloqueado Branco
Notebook Sansung Ativ Boook 2 – Dual Core – Memória 2gb – Hd 500gb
– Windows 8
Televisor Aoc Led 39” Full HD D0330
Televisor Sony – Led 50” Full Hd 50w705

I - O sorteio ocorrerá no jantar comemorativo com adesão, em local e valor a ser informado em data
oportuna através de Boletim Informativo;
II- O número cadastrado (matrícula) do titular será colocado em uma urna que será retirado ao
acaso;
III- Os prêmios a serem sorteados, caso forem atingidos as metas dos novos sócios apresentados
serão acumulativos conforme descrição acima;
IV- O sócio titular poderá concorrer com tantos números quantos forem os sócios apresentados;
V- O número sorteado será excluído da urna para o próximo sorteio se porventura isto ocorrer;
VI- Os prêmios a serem sorteados serão retirados no jantar ou na sede central da Pró-Saúde, sito à
Rua Senador Pinheiro Machado, 446 – Ponta Grossa – PR.
Art. 4º- Fica vedada a participação do Diretor presidente, do Diretor Tesoureiro, Diretor Secretário e
funcionários desta promoção.
Art. 5º- Para maiores esclarecimentos sobre a promoção os sócios titulares poderão entrar em
contacto pelos telefones 3224-9108 ou 3224-3301.
.
DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA –
1- Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria.
Foi feito, pelo senhor Presidente, um relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria, como
um breve esclarecimento sobre a nova modalidade de pagamento dos reembolsos. Para isso
foi solicitado pelo Sr. Presidente a abertura de conta corrente para aqueles que ainda não
possuem ou não informaram à Associação.
2- Foi autorizado pela Assembleia, a transferência de valores contábeis (R$300.000,00) para
a cobertura do saldo disponível.
3- Em comemoração aos 20 anos do Pró-Saúde foi comunicado que a partir desta data
(10/10/13) inicia-se mais uma promoção “traga um sócio e concorra a SEIS prêmios”
4- Eleição do terço do Conselho de Curadores.
Tendo como local a sede da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da Universidade
Estadual de Ponta Grossa, à Rua Senador Pinheiro Machado, 446 em Ponta Grossa, Paraná,
foi transcorrida a eleição do terço do Conselho de Curadores, havendo 2 (dois) associados
inscritos, Sr. Luiz Antonio Bradalise e Sr. Vanderson Romko, que foi eleito por cinco votos a
dois para o mandato de outubro 2013 a outubro de 2016.
5- Eleição da Diretoria
Houve a inscrição de apenas uma chapa para a eleição da Diretoria, tendo sido, portanto
aprovada por aclamação pelos associados presentes. A Diretoria, para a 11ª gestão, reeleita
para o mandato de novembro/2013 a outubro/2015, é a relacionada abaixo:
Diretor Presidente: Nelson Osternack Postiglioni
Diretor Vice-Presidente: Cláudio Rafael Rugilo
Diretor 1º Secretário: Lilian Schnarndorf
Diretor 2º Secretário: José Carlos Madalozzo
Diretor 1º Tesoureiro: Luiz Carlos Domingues
Diretor 2º Tesoureiro: Ireneu Czepula
Diretor de Patrimônio: Amaury dos Martyres
Diretor Jurídico: Joaquim Alves de Quadros
Diretor Social: Ninfa Merli Zambrzycki
Diretor de Imprensa: Marilia Woiciechowski
Coordenador Médico em Saúde: Luiz Ernesto Lima de Melo

SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de
setembro/13, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 59.356,00 em disponibilidade para fazer
frente a possíveis reembolsos de despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$
2.587.526,35 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
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
+

Set/13

295.856,19

Despesa
Reembolso

309.907,32

Conta Correntes

Aplicação

Bancárias

12.130,13

2.334.752,22

Valor de Resgate

Valor de Resgate

Conta Correntes

Liquido Final

Proporcional

Pró-Saúde

2.563.497,41

2.832.041,23

7.411,19

VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 20.867.539,45
perfazendo uma média mensal de R$ 126.469,94.

MENSAGEM DA DIRETORIA
Caro Associado,
A Pró-Saúde dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sendo uma entidade que
não visa lucros, tendo em seus objetivos primordiais, prestar um elevado padrão de atendimento
médico-hospitalar, sempre no sistema de livre escolha de profissionais, clínicas, laboratórios e
hospitais da rede credenciada ou não. Cada crise gera um novo desafio, exige um repensar na
estrutura organizacional da empresa.
No segmento saúde, estamos assistindo a grandes mudanças e fortes concentrações. Dentro desse
pensamento, como costumamos afirmar, ser uma empresa pequena em um mercado dominado por
grandes corporações é sempre mais difícil, mas não impossível de se ocupar espaço. O que se
precisa é planejar, conhecer bem o seu negócio. As pequenas e micro-empresas são a regra no
universo produtivo brasileiro.
Assim sendo, configura-se como um grande desafio aprimorar a qualificação da operadora para que
se efetive como gestora de saúde e que paute suas ações nos princípios de acesso necessário e
facilitado, com atendimento qualificado, integral e resolutivo das demandas de saúde aos nossos
beneficiários. Como estamos iniciando um novo mandato, e nessa perspectiva, as ações da PróSaúde são frutos de ações coletivas dos diretores, do seu quadro de associados e dos prestadores
de serviços de saúde. Ao ser reconduzido à presidência, não poderia jamais me furtar de uma
reflexão sobre o que já foi feito e as perspectivas do que se buscará realizar.
Com a reeleição, nesta 11ª gestão daremos ênfase a uma continuação do modelo de modernização
adotando uma profissionalização do setor administrativo com o objetivo de alcançarmos um maior
desenvolvimento, como no tocante a ampliação do número de associados, somando-se a este, um
atendimento externo ao público como também aos nossos colaboradores conveniados ou não.
Nesse sentido , já com a implantação do novo modelo de comunicação entre Credenciados, Sócios e
Pró-Saúde, iniciamos esta nova etapa, já com mudanças profundas, seja, no tocante ao pagamento
dos procedimentos aos nossos credenciados, fazendo com isso que nossos programas fossem
totalmente modificados para que possamos adaptar aos moldes solicitados pela ANS - Agência
Nacional de Saúde, seja com o intuito de conquistarmos cada vez mais novos sócios, os quais darão
uma garantia de continuidade ao sistema implantado, que merecem todos os nossos esforços no
sentido de prestarmos serviços com excelência, agilidade e qualidade, portanto, dentro dessa filosofia
de trabalho e ação, iniciamos essa nova gestão e nos colocamos à disposição. .
Aproveitamos a ocasião para externamos os nossos agradecimentos pela confiança depositada
nessa Diretoria, e solicitamos a colaboração dos nossos associados para sugestões que venham a
somar com os objetivos da nossa Associação, sempre sendo levado às nossas Assembleias para
estudo e deliberação dos nossos associados, diferenciando-se da maioria dos Planos de Saúde, que
o associado é um mero coadjuvante e aqueles não satisfeitos devem aprender a exercer seus direitos
nos momentos corretos, no lugar certo e constante como convencimento do mérito. Se todos
estivermos procedendo corretamente o resto será mais fácil. Você é parte da solução e nos
colocamos a disposição para qualquer atendimento que se faça necessário.

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE
3224-9108
3224-3301

