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

BOLETIM 136
JUNHO 2016
Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de fevereiro a maio de 2016, 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 27 DE JUNHO DE 2016 (segunda feira),
às 14h00min, na sede da nossa Associação, em primeira chamada, discutir e deliberar os seguintes assuntos:
1- Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria.
2- Adesão ao Plano de Adequação Econômico Financeira PLAEF da ANS, conforme Resolução Normativa 403 de
09 de março de 2016.
3- Proposta para alteração Regimental:
Reajuste autorizado pela ANS do valor das mensalidades.
4- Proposta para alteração não Regimental.
Reajuste anual dos contratos (procedimentos médicos da Tabela da AMB 96) com nossos conveniados.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE AO ASSOCIADO
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixou em até 13,57 % o reajuste a ser aplicado aos planos de saúde médicohospitalares individuais/familiares no período compreendido entre maio de 2016 e abril de 2017.
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de maio/16, a PRÓ-SAÚDE conta com a
importância de R$ 49.950,69 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de
reserva acumula o montante de R$ 290.988,01 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$ 300.089,53.
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

Valor de
Resgate
Final

Valor de
Resg. Líq.
Proporcional

C/ Correntes
Pró-Saúde
Reembolso
541.492,66

Fev/16

505.863,51

587742,72

143.366,05

307.000,00

555.364,06

555.364,06

Mar/16

495.967,47

220.232,59

74.565,69

340.000,00

594.517,07

594.517,07

33.026,26

Abr/16

513.418,80

628.628,00

6.162,70

340.000,00

600.580,93

600.580,93

377.106,69

Mai/16

530.153,76

463.129,43

938,69

340.000,00

601.678,51

601.678,51

295.765,13

VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para seus
associados e dependentes no valor total de R$ 33.586.560,87 perfazendo uma média mensal de R$ 203.554,91.
NOVOS CONVÊNIOS - Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios Prestação de Serviços em Ponta
Grossa - Pr.:
Dr. Natal José Bobato Neto - Otorrinolaringologista – Rua Jacob Holzmann, 233 – Olarias – Edificio Philadelfia, 5º andar – sala
502 – Tel: (42) 3025-1325.

COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE)
Solicitamos novamente aos nossos associados Titulares, que ainda não enviaram seus Email que encarecidamente nos
enviem os seus endereços eletrônicos, com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Pró-Saúde e os associados e
também economizar tanto em papel como em despesas de envio. Bastando para isso, enviar um e-mail para prosaude.uepg@uol.com.br, com o assunto CADASTRAMENTO, que doravante irá receber todas as comunicações por Email, e
automaticamente cancelaremos o envio por correio.

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.

SEGURANÇA E TRANQÜILIDADE EM MOMENTOS DIFÍCEIS DA VIDA
Sou associada do Pró Saúde desde 30/10/1993, portanto há 23 anos. Inclui minha família desde o início. Sempre
acreditei que fiz uma boa escolha porque a organização administrativa do Pró Saúde me inspirava confiança
quanto a sua proposta e missão.
Sinto orgulho de pertencer ao grupo de associados pelo fato deste Plano ter nascido dos anseios dos professores,
funcionários da UEPG, Instituição da qual participei ativamente como professora até me aposentar.
Hoje quando volto meus olhos para o passado reafirmo que a minha escolha pelo Pró Saúde foi uma das mais
importantes decisões que tomei em minha vida.
Vou explicar o porquê: no ano de 2010 meu filho Rodrigo sofreu um acidente de moto gravíssimo e teve que
colocar placas para reconstituição do joelho, entre outras coisas. Naquela hora e nos dias subseqüentes ele pode
receber todo o tratamento que necessitava porque era associado do Pró Saúde. Há três anos minha Filha Gisele
foi diagnosticada com câncer de mama. Foi o começo de um calvário de sofrimentos físicos, emocionais que
culminaram com o falecimento dela no dia 19 de março do corrente ano. Durante esse tempo em meio aos
tratamentos, cirurgias, idas e vindas hospitalares o nosso esteio foi a fé em Deus, e a segurança, tranqüilidade da
Assistência do nosso Plano Pró Saúde. Como associada eu sou profundamente grata a fidelidade da assistência
que nos foi prestada a qual alem de tudo primava por algo mais, a Solidariedade Fraterna. Sentimos gratidão por
todo o corpo administrativo do Pró Saúde que nos acompanhou na jornada da Gisele. Graças ao plano ela pode
receber um tratamento digno, de qualidade e pontual sem burocracias.
Por isso, reitero a decisão que tomei de me associar e acreditar. Precisamos ser realistas e reconhecer que é
imprescindível ter um Plano de Saúde como o PRÓ SAÚDE. Tenho certeza que não há outro que se compare aos
benefícios e cobertura que são oferecidas aos associados em todos os momentos críticos de saúde passiveis de
acontecerem.
Mais uma vez agradeço a toda equipe administrativa do Pró Saúde pelo apoio e atendimento que nos foi prestado
sem preferências porque essa é a sua missão tão bem cumprida a todos os associados.
Atenciosamente
Maria Virgínia Bernardi Berger

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE
(42) 3224-9108
(deixe seu recado que voltaremos a ligar)

