
 
 
 
 

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

BOLETIM 121 
Abril 2014 

 

Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido no mês de março de 2014, bem como comunicar o 
resultado da Promoção 20 Anos da Pró-Saúde, acontecido em data de 26/03/14. 
 
DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA 
Com valores referentes ao mês de março de 2014, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$                
-175.219,95 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas médicas, o fundo de 
reserva acumula o montante de R$2.381.308,75 33 e um imobilizado no valor de R$ 540.310,87.  
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês com um saldo de cobrança a cobrar de R$ 
140.488,97. 
 
VALORES REEMBOLSADOS 
Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para seus associados e 
dependentes no valor total de R$22.534.906,33 perfazendo uma média mensal de R$136.575,19. 
 

RESULTADO DA PROMOÇÃO 
 

20 ANOS DA PRÓ-SAÚDE 
 

 
 
Informamos aos nossos associados que durante a campanha dos 20 anos da Pró-Saúde, foram 
apresentados pelos nossos  sócios 12 (doze) novos sócios. 
O Sorteio foi feito através dos representantes do Conselho Fiscal e Diretoria da Associação Civil Pró-Saúde 
dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tendo como resultado:  
Prêmio  sorteado: 
Forno Micro Ondas – Electroluz 31L -  Branco – ME 41 - 127 V    
 

GANHADOR   -  Prof. José Flavio Marcelino Borges 
 



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 março de 2005: 
 

Mês Receita Despesa + 
Reembolso 

Aplicação Conta 
Correntes 
Bancária    

Valor de 
Resgate  
 

Valor de 
Resg. Líq. 
Proporcional 

Conta Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Mar/14 317.641,21 333.229,00 2.189.801,43 16.287,37 2.570.298,34 2.846.798,34 4.970,52 

 
 
NOVOS SÓCIOS  
Conclamamos nossos colegas servidores aposentados ou não, a continuar colaborando na divulgação dos 
serviços prestados pela Pró-Saúde com o objetivo de aumentar o número de sócios 
 
NOVOS CONVÊNIOS  
Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios Prestação de Serviços em Ponta Grossa  
- Pr.: 
Patrícia Aparecida Vieira dos Santos – Psicóloga – Rua Coronel Bittencourt, 462 – Centro – Ponta Grossa 
– Pr. – Cep: 84010-290 – Telefone: 42 9918-0979. 
 
Átila Rodolfo de Azevedo Volaco – Procedimentos e Consulta – Ginecológica e Obstetrícia – Rua 
Theodoro Rosas, 1001 – sala 62 – Centro -  Ponta Grossa – Pr – Cep: 84010-180 Telefones 9911-0097 e 
3027-5007. 
 
Adriana Dal Bosco Volaco – Prestação a Assistência Psicológica – Rua Theodoro Rosas, 1001 – sala 62 – 
Centro -  Ponta Grossa – Pr – Cep: 84010-180 - Telefones 9911-0097 e 3027-5007. 
 
Silvana Czelusniak Demogalski - Procedimentos e Consulta – Cardiologia e Clínica Médica – Av. Carlos 
Cavalcanti, 3600 - Uvaranas -  Ponta Grossa – Pr – Cep: 84030-000 - Telefone 3226-0558 
 
OUVIDORIA  
Informamos nossos Associados, que a partir desta data encontra-se a disposição conforme prevê a 
Resolução Normativa nº 323/2013 da ANS, tanto por Email: www/prosaude.uepg.ouvidoria@gmail.com 
como por telefone (42) 3224-9108.. 
Tem a responsabilidade de receber reclamações, sugestões, consultas e elogios em relação à operadora de 
planos privados de assistência à saúde, em segundo nível de atendimento. 
É uma unidade, que tem por objetivo ouvir o beneficiário, por meio de suas manifestações, mediar eventuais 
conflitos e aperfeiçoar o processo de trabalho da organização. 
 
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 - 3224-9108 
(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 

mailto:www/prosaude.uepg.ouvidoria@gmail.com

