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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido no período de dezembro de
2014 a janeiro de 2015, comunicar aos prezados associados, que se encontram a
disposição os Extratos de Contribuição Mensal e dos Reembolsos para fins de Imposto
de Renda e encaminhar anexo a cópia do Balanço Patrimonial dos exercícios findos
em 31 de dezembro para análise, bem como comunicar a realização da ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A diretoria convoca os associados em pleno
gozo de seus direitos sociais, para em 06/03/2015 (sexta-feira), às 13h30min, na sala
de Reuniões da Pró-Saúde sito à rua Senador Pinheiro Machado, 446 – Ponta Grossa
– Pr., em primeira chamada, discutir e deliberar os seguintes assuntos:
Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria.
Parecer do Conselho de Curadores, apreciação e deliberação das contas referentes ao
ano de 2014.

BALANÇO PATRIMONIAL – Atendendo a legislação ( Lei n  9.656 de 03 / 06 / 1998,
artigo 22) estamos enviando anexo uma cópia do Balanço Patrimonial do exercícios
findos em 31 de dezembro juntamente, com o parecer dos Auditores Independentes
para serem analisados pelos nossos associados para apreciação na assembleia.
EXTRATO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO E DE REEMBOLSOS REALIZADOS NO
ANO DE 2014 – A Diretoria informa que, conforme ocorreu no ano anterior não serão
enviados os extratos via Correio (por motivos de economia e extravio).Os mesmos
encontram-se a disposição dos Srs. Associados no site da Associação
(www.uepg.br/prosaude), na aba “Consultas e Serviços Beneficiários” > “informe
imposto de renda”. Através do número de matricula do sócio Titular. O sócio poderá
consultar e imprimir o seu extrato de mensalidades e diferenças de reembolsos do ano
de 2014. No caso de não ter acesso a este serviço, o associado poderá retirar o seu
extrato na sede central da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG, sito à
rua Senador Pinheiro Machado, 446 – Ponta Grossa – Pr.

SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA – Com valores referentes ao mês
de janeiro de 2015, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$
-349.199,55 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas
médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 1.651.424,47 e um
imobilizado no valor de R$ 540.310,87.
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês de janeiro de 2015 com um saldo
de cobrança a cobrar de R$ 178.794,08.

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 nos últimos dois (2)
meses:
Mês

Dez/14
Jan/15

Receita

Despesa+
Reembolso

Conta
Corrente
Bancária

Aplicação

514.599,78
221.304,62

321.228,77
254.173,12

27.702,04
9.571,68

1.342.799,30
1.292.653,24

Valor de
Resgate
Proporcional
1.744.461,87
1.697.783,00

Valor de
Resgate
Líquido
Final
1.712.194,87
1.665.616,74

Conta
Corrente
Pró-Saúde
13.173,59
13.044,82

VALORES REEMBOLSADOS – Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou
reembolsos de despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total
de R$26.311.521,53, perfazendo uma média mensal de R$ 159.463,77
NOVOS CONVÊNIOS – Informamos que a partir desta data foram concluídos os
Convênios Prestação de Serviços em Ponta Grossa - Pr.
ACRAS & SCHEMBERGER LTDA – Convênio de Consulta e Procedimentos
Gastroenterologicos:: Rua Augusto Ribas, 280 esquina com a Padre Ildefonso – CEP
84010-300 – Centro - Ponta Grossa - Pr.–Tel: (42) 3224-1922.
NOVOS SÓCIOS – Conclamamos nossos sócios, a colaborar na divulgação dos
serviços prestados pela Pró-Saúde com o objetivo de aumentar o número de sócios.
Lembramos que qualquer pessoa da Comunidade, pode ser inscrita em nosso Plano
de Saúde, e ainda, tem o direito de colocar como sócio titular ou na qualidade de
dependente, seus familiares (cônjuge, filhos, pai, mãe, sogro e sogra e outros
dependentes do Imposto de Renda).
COMUNICADO AOS ASSOCIADOS – Está disponível para uso dos nossos
associados o nosso salão de festas, caso haja interesse, favor solicitar à Secretária
(R$ 150,00 a sessão).
COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE) – Reiteramos, novamente aos nossos
Associados Titulares, que ainda não enviaram, encarecidamente, nos enviem os
seus endereços eletrônicos, com o objetivo de facilitar a comunicação entre a PróSaúde 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.

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE
(42)3224-9108
(deixe seu recado que voltamos a falar com você)

