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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido  nos meses de março a maio de 2017, 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 2017 (terça 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- Proposta para alteração Regimental: 
           Reajuste autorizado pela ANS do valor das mensalidades.           
       3- 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 13,55 % o reajuste a ser aplicado aos planos de saúde médico-
hospitalares individuais/familiares no período compreendido entre maio de 2017 e abril de 2018. 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de maio/17, a PRÓ-SAÚDE conta com a 
importância de R$ 328.750,26 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas  médicas e o fundo de 
reserva  acumula o montante de   R$ 511.359,45 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$ 354.136,87. 
  
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 entre os meses de março a maio de 2017:  
 

Mês    Receita Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Líq. 

Proporcional 

C/ Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Mar/17 587.343,40 482.422,31 354.983,03 677.355,50 684.257,55 684.257,55 35.867,94 

Abr/17 590.478,05 389.651,20 172.276,86 1.084.257,55 1.092.082,62 1.092.082,62 63.119,42 

Mai/17 573.734,48 470.552,61 79.109,71 1.242.082,62 1.246.413,33 1.246.413,33 48.350,57 

 

VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para seus 
associados e dependentes no valor total de R$ 38.244.645,49 perfazendo uma média mensal de R$ 231.785,73. 
 
NOVOS CONVÊNIOS -  Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios Prestação de Serviços em Ponta 
Grossa  e Curitiba - Pr.: 
Dra Rosiane Tatiana Toporoski, CRM: 29574, Convênio de Prestação a assistência de Dermatologia - Consultas, com 
endereço à praça Barão  do Rio Branco, 25, pavimento 2, centro, Ponta Grossa – Pr.. CEP: 84.010-710, Tel.: (42) 3025-2121. 
 
Champ D’or Clínica Médica Ltda - ME: Convênio de Prestação de Traumatologias e Ortopedia – Consultas, com endereço à 
Rua Balduíno Taques, nº1800, Órfãs, Ponta Grossa – Pr., CEP: 84.015-255,  Tel.: (42) 3224-1500. 
 
Clínica Médica Nefro Infecto Ltda : CNES: 9240055, Convênio de Prestação a assistência de Nefrologia – Consultas, com 
endereço a rua Barão do Cerro Azul, 211, centro, Ponta Grossa – Pr., CEP 84.010-210, Tel.: (42) 3089-1540. 
 
Clínica VHS Serviços Médicos SS – ME: CNES: 9039058, Convênio de Prestação a assistência de Oftalmoimagem – 
Consultas, com endereço à rua Barão do Cerro Azul, 198, 2º andar, sala 1, Centro, Curitiba – Pr. CEP: 80.020-180, Tel.: (41) 
3154-2020. 
 
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 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.  
 
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 

(deixe seu recado que voltaremos a ligar) 
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