
 

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

BOLETIM 128 
MARÇO 2015 

Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em Fevereiro de 2015, bem como divulgar as alterações,  resultante 
da deliberação da última ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 06/03/2015.  

 
DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA  - Com  valores,  referente ao mês  de  fevereiro de 2015, a PRÓ-SAÚDE  conta  com a    
importância   de R$-481.589,79 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo 
de reserva acumula o montante de R$1.670.282,73 e um imobilizado no valor de R$540.310,87.    
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês de fevereiro de 2015 com um saldo de cobrança a cobrar de R$ 
183.800,22. 
 
VALORES REEMBOLSADOS  - Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para seus 
associados e dependentes no valor total de R$ 26.754.767,30 perfazendo uma média mensal de R$162.150,10. 
 
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 fevereiro de 2015: 
 

Mês    Receita Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Líq. 

Proporcional 

C/ Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Fev/15 377.165,34 492.183,54 3.709,00 1.184.983,94 1.553.113,37 1.527.049,78 22.391,00 

 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA - Divulgamos a deliberação da última Assembleia Geral Ordinária, realizada em 
06/03/2015: 
Foi aprovado pela Assembleia:  

1- Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria. Foi feito, pelo senhor Presidente, um breve relato das 
atividades desenvolvidas pela Diretoria a matéria em questão foi aprovada pelos associados presentes.  

2- Foi autorizado pela Assembleia, a transferência de valores contábeis (R$600.000,00) para a  cobertura do saldo 
disponível.  

3- A apreciação e deliberação das Contas referente ao ano de 2014. 
 
 
DESCREDENCIAMENTO – Informamos os nossos associados que a pedido do Dr. Francisco Gustavo Mendes e Ferreira de 
Araujo – Reumatologista, por motivos particulares o seu descredenciamento da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da 
UEPG, a partir desta data. 
 
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. 

 
COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE) 
Com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Pró-Saúde e os nossos associados e também economizar tanto em papel 
como em despesas de envio, estamos realizando o cadastramento de e-mail dos nossos sócios titulares. Para isso basta 
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, informamos que até o boletim nº119 de 
fevereiro de 2015 havia ainda 240 sócios titulares que não haviam enviados os seus Email.  
 
INTERNET - Encontra-se a disposição dos nossos associados  em nosso SITE (www.uepg.br/prosaude) a listagem de todos os 
hospitais, médicos, clínicas, institutos e outros, devidamente atualizada, com respectivos endereços e telefones de contacto 
assim como os valores a serem reembolsados no mês, Estatuto, Regimento, Manual do Usuário e outras novidades de 
interesse do associado.  
 
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. 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
(42) 3224-9108 

 

http://www.uepg.br/prosaude
http://www2.pscardnet.com.br:9002/reports/rwservlet?confiruepg
mailto:pro-saude.uepg@uol.com.br

