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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em setembro de 2006, bem como divulgar 
as alterações  resultante da deliberação da última ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 
10/10/06, bem como informar o resultado da Eleição do terço do Conselho de Curadores para o 
mandato de outubro de 2006 a outubro de 2009.  
 
 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
A Assembléia apreciou e aprovou, sem nenhuma ressalva, as contas referentes ao ano de 2005. 
 

 
ELEIÇÕES 
CONSELHO DE CURADORES  
Tendo como local a sala 120, bloco A, da UEPG, foi transcorrida a eleição do terço do  Conselho de 
Curadores com os seguintes inscritos (Karim Gomes Margraf, Maria Ruth S. Taques Fonseca e 
Wolfgang João Meyer), tendo sido aclamado como vencedor ou seja Membro Titular para o período 
(2006/2009), por maioria de votos, a servidor Wolfgang João Meyer e como membro suplente, a 
servidora Karim Gomes Margraf .   
 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de setembro/06, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 89.822,28 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de R$ 
1.565.148,34. 
 
 
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 

Set/06 147.772,36 135.227,74 20.056,18 1.634.914,44 1.843.237,98 1.757.923,57 577,31 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 6.344.062,72  
perfazendo uma média mensal de R$ 44.364,07. 



NOVOS CONVÊNIOS 
Informamos que a partir desta data foi concluído o Convênio de Prestação de Serviços de 
Procedimentos Médicos em  Curitiba - Pr. e Nutricionista em Ponta Grossa – Pr.:   
Liga das Senhoras Católicas de Curitiba – DAPI diagnóstico avançado por imagem: Rua Brigadeiro 
Franco, 122 – Centro – Curitiba Pr – Telefone (41) 2105-2869. 
Lorene Simioni Yassin Anzuategui – Nutricionista : Rua Senador Pinheiro Machado, 604 – Ponta 
Grossa – Pr. – Telefone 3222-0414. 
 
 
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. 
 
 
ESPAÇO DO ASSOCIADO  
 
CORRUPÇÃO NO BRASIL – QUESTÃO DE DNA ? 
 

O brasileiro é, por essência, um povo dotado de grande patriotismo. Esse 
sentimento de amor à Pátria mais se evidencia em tempos de copa do mundo e no período eleitoral. 
Não há como evitar a analogia, embora não seja tema novo. A copa do mundo de futebol, a cada 
quatro anos, nos remete ao  mundo mágico da igualdade e todos, indistintamente, querem ostentar o 
verde e amarelo e sonhar com a vitória. Cada brasileiro, cada cidadão, escala sua seleção 
vencedora, capaz de trazer a glória do titulo mais uma vez à “Pátria Amada”. 

Quando o assunto é eleição, o sentimento patriota não passa da retórica. O Brasil é 
o paÍs da diversidade e da desigualdade. O povo brasileiro passa por momento crucial de queda da 
auto – estima e da esperança. Em tempos de Delúbios, Dirceus, Marcos Valérios, mensalões, 
sanguessugas e coisas que tais, a pergunta que não quer calar é: Somos ou Estamos corruptos? 
Está a corrupção no DNA tupiniquim? Por incrível que possa parecer, li recentemente, que para o 
escritor indígena DANIEL MUNDURUKU, o brasileiro tem no DNA esse vírus”. 

Em que pese a aparente irrelevância da discussão, o tema nos leva a uma reflexão 
sobre a origem da corrupção brasileira e seus desastrosos efeitos nos cidadãos. O Brasil não é um 
país intrinsecamente corrupto. Nós brasileiros não somos nem mais nem menos corruptos que os 
japoneses, que a cada ano têm um ministro que renuncia diante de denúncias de corrupção. Nada 
pode haver nos genes brasileiros que nos predisponha à corrupção. Porém, a pior conseqüência da 
corrupção generalizada é cair na armadilha do lugar–comum “todos os políticos são corruptos”. E a 
armadilha a que me refiro não atinge os corruptos, pois eles continuam iguais e livres e acabam por 
lograr novos mandatos, conferidos por eleitores decepcionados com a deprimente realidade nacional, 
mas incapazes de agir como cidadãos. 

Somos sim um país onde a corrupção pública e privada pe denunciada, apurada e 
detectada somente quando chega à casa de milhões e porque um irmão, um jornalista ou mesmo um 
político botou a boca no trombone. Não há um processo sistemático de fiscalização pelo cidadão. E 
não serão intervenções cirúrgicas, tipo CPIs, nem remédios potentes, tipo códigos de ética que irão 
resolver o problema da corrupção no Brasil. Não é nem questão de DNA, mas de vigilância e rigor na 
opção do voto e no cumprimento do mandato do eleito, de fiscalização e ampla discussão sobre o 
financiamento público das campanhas, de implementação de verdadeira reforma política com 
possibilidade de renovação dos mandatos antes de seu fim. Esse é o poderoso sistema imunológico 
que combate a infecção no nascedouro, criando controles internos para que a fraude e a corrupção 
não possam sequer ser praticadas e para que sejamos um povo que não precise depender de “dedos 
duros” para tomas consciência de sua cidadania. O conceito de patriotismo está atrelado a tudo o que 
se refere ao amor à Pátria, mas há que se conhecer principalmente o conceito de patriotismo 
constitucional, de identificação do individuo com a Nação, de defesa incondicional dos valores 
nacionais. E antes de mais nada, refletir muito antes de entregar, desta vez, “ a chave” do Brasil.            

 
                                                                              LUCIANE APARECIDA CAXAMBU 

 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 
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