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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em agosto de 2006, bem como 
comunicar a realização da ASSÉMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 
 
ASSEMBLÉIA GERAL - a diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos 
sociais, para em 10 de outubro de 2006, às 13h30min, na sala 120, no 1º andar, do Bloco A - 
UEPG/Centro, 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 2005; 
• Eleição do terço do Conselho de Curadores para o mandato de outubro de 2006 a outubro 

de 2009. 
 
PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS PARA ELEIÇÃO DO TERÇO DO 
CONSELHO DE CURADORES:  
 
1 - Apanhar a ficha padronizada para inscrição, a partir do dia  19 de setembro de 2006, junto   à    
     Diretora-Secretária da  Pró-Saúde, Sra. Lilian Schnarndorf,  na Asseplan,  bloco  da   Reitoria,  
     Campus de Uvaranas, ramal 3228, ou na nossa sede, Campus Central, bloco A, térreo,  ramal  
     3301; 
 
2 - Inscrever-se até as 18 horas, do dia 6 de outubro de 2006, junto à Diretora-Secretária, da  Pró- 
     Saúde, Sra. Lilian Schnarndorf, na Asseplan. 
 
2.1. Só poderão inscrever-se os associados titulares. 
 
 
OBS: Só poderão candidatar-se aqueles que tenham  exercido funções  de  direção  ou  gerência, 
pelo período mínimo de dois anos, em entidades públicas ou privadas.  (RDC nº79 de 27/06/01 da 
ANS). 
 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de agosto/06, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 113.080,99 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas  médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de          
R$1.535.473,01. 
 
 
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - a Diretoria vêm 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 último mês: 
 



Mês Receita Despesa 
+ 

Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária    

Aplicação     Valor de 
Resgate 
Liquido 
Final 

Valor de 
Resg. Pro-
porcional 

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Ago/06 143.105,66 154.497,63 14.232,83 1.634.321,17 1.829.049,74 1.740.153,68       593,00 
 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 6.224.825,05  
perfazendo uma média mensal de R$ 43.530,25. 
 
DESCREDENCIAMENTO 
Geanmarco Penteado - atendendo solicitação do interessado informamos que a partir de 21/08/2006, 
deixou o rol de credenciados de nossa Associação, pelo descumprimento da CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
REMUNERAÇÃO. 
 

MENSAGEM AO ASSOCIADO - A partir do Boletim anterior (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. (solicitamos sua colaboração) 
 
ESPAÇO DO ASSOCIADO  

 
Redundância 

 
Li em algum lugar que alguém identificou as maiores dificuldades na elaboração de e-mails. Em 
alguns casos, é fácil aumentar a qualidade do texto. Por exemplo, elimine as redundâncias ou 
repetições desnecessárias. Nas expressões abaixo, a segunda palavra expressa o desejo de 
reforçar a anterior, mas o resultado, além de inútil, por vezes é cômico: 
 
Multidão de pessoas Prêmio extra 
Surpresa inesperada Juntamente com 
Planejar antecipadamente Expressamente proibido 
Refazer de novo Em duas metades iguais 
Fato real Escolha opcional 
Quantia exata Sintomas indicativos 
Dias 8,9 e 10 inclusive Abertura inaugural 
Empréstimo temporário Vereador da cidade 
Vou pessoalmente Outra Alternativa 
Subir em cima; descer embaixo A última versão definitiva 
  
  

Sintomas 
 

Médicos dizem que dor no peito pode ser sinal de um ataque cardíaco. Estudo da Universidade 
de Arkansas mostrou que 43% das mulheres que sobreviveram a enfarte não sentiram dor no 
peito. Isso talvez explique porque as mulheres tardam a procurar ajuda, diz a pesquisadora Jean 
McSweeney, embora 95% delas apresentem sintomas como cansaço, falta de ar e ansiedade, 
mais de um mês antes do ataque cardíaco. 
 

                                                                             a Diretoria 
 
 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 
 


