
 
 

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

BOLETIM 140 

dezembro de 2016 
 
 

O objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de outubro e novembro de 2016. 
 
Caro sócio.  
Como você já sabe, a PRÓ-SAÚDE desde 10/10/2005, estendeu os benefícios que são prestados aos nossos 
associados/servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa à toda comunidade pontagrossense, com 
objetivo de fortalecer a nossa associação. 
Lembramos que maior  número de  sócios, maiores serão os benefícios por nós recebidos em relação ao 
atendimento dos médicos, clínicas,  hospitais e laboratórios credenciados.  
Para que isso aconteça, necessitamos da sua colaboração na divulgação e indicação de novos sócios.  
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de novembro de 2016, a PRÓ-
SAÚDE conta com a importância de R$ 334.721,35 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas  médicas  e o fundo de reserva acumula  o montante de R$ 163.705,04 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$352.134,89. 

 
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 nos últimos dois (2) meses: 

Mês Receita Despesa + 
Reembolso     

Conta 
Corrente 
Bancária    

Aplicação     Valor de 
Resgate 
Líquido  

Final 

Valor de 
Resgate  

Proporcional 

Conta 
Correntes Pró-

Saúde 
Reembolso 

Out/16 566.454,19 527.047,05 1.302,99 650.464,89 657.087,99 657.087,99 306.860,01 

Nov/16 590.764,71 488.088,01 137.426,39 657.087,99 657.563,36 357.563,36 355.639,55 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas 
para seus associados e dependentes no valor total de R$36.129.344,92  perfazendo uma média mensal de 
R$218.965,73. 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Sr. associado com a implantação do novo programa do Pró-Saúde, ficamos obrigado a criar mais dois dígitos em 
sua matrícula, com isso,  solicitamos que aqueles que possuem em suas Carteiras do Pró-Saúde a matrícula sem 
digito, que  façam o obséquio de nos procurarem em nossa sede para que possamos regularizar essa informação 
para que no futuro não gere problemas tanto ao Sr. associado como também à Associação.   
 
ALERTA – Lembramos aos associados que neste mês de dezembro de 2016 os vencimentos dos boletos 
referente as mensalidade do mês em curso foram antecipados para o dia 28/12/2016 em razão do fechamento 

bancário, tendo em vista que todas as contas deverão ser liquidadas dentro do exercício de 2016.  

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Comunicamos aos Associados que a Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG sita à Rua Senador 
Pinheiro Machado, 446, Centro - Ponta Grossa – Paraná, atende os interessados pessoalmente, telefone ou por 
Email, de segunda a sexta feira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. 

 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 



 
 

Receita para um Feliz 2017 
Pegue duas medidas de Paciência 
Junte dez partes de Compreensão 

Coloque tudo em seu coração 
Aquecido  previamente 

Com Respeito e Tolerância 
Adicione a seguir a Esperança 
Dez colheres cheias de Saúde 

Mexa tudo e misture bem 
Acrescente essência de Alegria 

Duas xícaras de Amor 
E um tablete e meio de muita Paz 

Que esta receita de Felicidade chegue aos nossos associados, colaboradores e 
parceiros 

Boas Festas ! 
 

são  os votos da 
Associação Civil Pró-Saúde  

dos Servidores da Universidade Estadual de  
Ponta Grossa 

 


