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Objetivo deste boletim é comunicar aos associados as alterações ocorridas em relação aos nossos 
convênios e informar os valores financeiros. 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de novembro de 
2006, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 28.354,20 em disponibilidade para fazer frente 
a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 
1.620.891,50. 
 
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 
Correntes 
Bancária 

Aplicação  Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Pro- 
porcional 

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde

Out/06 147.716,89 152.466,95 45.201,07 1.505.019,49 1.842.053,58 1.822.868,17 310,60

Nov/06 131.563,83 132.528,69 22.468,22 1.626.787,48 1.861.616,35 1.853.927,12 2.334,37

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas  para seus associados e dependentes no valor total de  R$ 6598.145,48; 
perfazendo uma média mensal de R$  46.140,88. 
 
NOVOS CONVÊNIOS -  Informamos que a partir desta data foi concluído o Convênio Prestação de 
Serviços de Consulta e Procedimentos Médicos e  assistência de Fisiatria em  Curitiba – Pr.  e em 
Ponta Grossa – Pr.:   
 
Alexandre Piotrowicz Trentini - Otorrinolaringologia : Rua Dr. Francisco Burzio, 887 – Ponta Grossa 
– Pr. – Telefone: 3028-9292 e 9028-9293. 
Ojami & Goulart Fisioterapia Ltda – Fisiatria : Rua Dr. Francisco Burzio, 979 – Centro – Ponta 
Grossa – Pr. – Telefone: 3027-2277.  
Ana Karina Egg Moro – Fisiatria : Rua Silvio Romero, 660  - Boa Vista – Ponta Grossa – Pr. – 
Telefone: 3224-7914 e 9941-6301. 
Retina e Vitreo Consultoria Ltda – Oftalmologia: Rua Matheus Leme. 2285 –. – Centro Cívico  - 
Curitiba – Pr – Telefone(41)3078-4800. 
Naoye Shiokawa - Oftalmologia: Rua Matheus Leme, 2285  – Centro Cívico  - Curitiba – Pr – 
Telefone:(41)3078-4800. 
Cássia Saito - Oftalmologia: Rua Matheus Leme, 2285 – Centro Cívico  - Curitiba – Pr – 
Telefone:(41)3078-4800. 
André Mozena - Oftalmologia: Rua Matheus Leme, 2285  –  Centro Cívico  - Curitiba – Pr – 
Telefone:(41)3078-4800.  
 
COMUNICADO 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  
 

Para  pensar... 
 
 Parece não pertencer ao nosso mundo, que está distante, não vivenciamos, pois lutamos e 
conquistamos o nosso  espaço, com as facilidades e dificuldades do dia-a-dia, mas basta olharmos 
para as manchetes dos jornais e acompanharmos o noticiário, para ficarmos assustados com o que 
está acontecendo na área da Saúde, em todo o território brasileiro. 
 Inúmeras são as filas de espera nos Centros de Saúde, muitos irritados pela falta de respeito 
com os idosos e crianças, sem enumerar o cidadão que deixa seu trabalho na esperança de logo 
poder voltar e passa horas e horas sem o atendimento pretendido. 

 Procurando entender o que está acontecendo, cabe uma reflexão. Sem saudosismos, mas 
isto não acontecia antes do Estado acreditar que poderia atender a todos, indistintamente, em 
consultas, medicação e internamentos. Será que não dá para perceber que as pessoas mudaram seu 
comportamento, deixando dos cuidados caseiros e familiares que “davam certo” até então? 
 Hoje, o que observamos é que o cidadão procura o atendimento médico para todas as 
situações como: resfriado, dores musculares, enfim aquelas que sempre foram resolvidas com 
repouso e cuidados caseiros. O que assusta é que aqueles que realmente estão necessitando, e 
urgentemente até, disputam a vaga de atendimento, tendo acontecido até óbitos, por meses, sem 
poder reclamar. Algo tem que ser feito. Treinamento aos atendentes para uma triagem real, 
humanizada, de cada caso, priorizando o atendimento daquele que mais necessita, e, por outro lado, 
conscientizar a população de que procure o atendimento sim, mas com responsabilidade e respeito, 
não apenas para deixar de trabalhar e apresentar o comprovante de consulta no emprego, 
justificando sua ausência. 

 A questão da pobreza é conhecida e muitos da comunidade estão empenhados em ajudar no 
que for possível, mas todos têm que colaborar e entender que é “um saco sem fundo”, pois 
diariamente todo indivíduo necessita de alimento e cuidados com a saúde. Cada um tem que fazer a 
sua parte. 
 O que chama a atenção é que, por outro lado, vêem-se pessoas de todas as classes sociais 
com a inteira facilidade em adquirir, por exemplo, o celular. Pesquisas apontam que  é muito maior o 
número dos que têm  celulares, e que não têm Plano de Saúde privado, concorrendo ao Sistema 
Único de Saúde, apesar do que já foi explicitado, aproveitando para aumentar o número de 
reclamantes do sistema. Claro que é muito mais barato. Mas e a importância? Quantos se deparam 
com uma despesa fenomenal com o uso inadequado do celular, tão fácil de transportar, tão leve e 
cheio de recursos. 

 Caberia uma maior divulgação por parte dos responsáveis pelos Planos de Saúde, 
principalmente pela garantia do apoio que temos quando em situação emergencial, dependemos de 
atendimento médico- hospitalar. Quem não sabe o que isto significa? Quantos já não tiveram que se 
dispor de algum bem adquirido com esforços de uma vida inteira para fazer frente a situações 
inesperadas de saúde? 

O fato é que o atendimento especializado é muito oneroso, mas quanto investimento e estudo 
foram necessários para adquirir o conhecimento, equipamento e constante atualização dos 
profissionais da saúde que levam a sério sua profissão e estão conscientes da responsabilidade que 
têm com as pessoas que procuram os seus cuidados. Parabenizo a classe de profissionais que se 
preocupa com a saúde do povo, independente se podem ou não pagar pelo atendimento, que deve 
ser imediato e seguro. Muitos são  verdadeiros profissionais que vêm na profissão seu meio de 
realização pessoal. A eles  todo o meu respeito e admiração! 

Acredito que a força está na união. Sou inteiramente a favor da prevenção, pois quem se 
previne participando em grupo não está apenas pensando em si mesmo e sim no coletivo. Quantas 
situações desesperadoras de colegas já foram minimizadas  pelo simples fato de um dia termos 
decidido estruturar a nossa Associação Pró- Saúde, que está sendo respeitada como uma das 
melhores associações do gênero. 

 Temos, todos os associados, que incentivar a vinda de novos membros e de seus familiares, 
e cuidar no uso dos recursos para que possamos usufruir desse benefício que é imediato, sempre 
que for realmente necessário.  

 
       Em 27 de novembro de 2006. 
 
   Jussara Carmencita Gomes Lichacovski, Professora do Departamento de Línguas Estrangeiras 
Modernas e Administradora do Centro de Auxílio e Orientação ao Estudante – CAOE – associada,  com 
matrícula 00061, desde a implantação  em 30 de outubro de 1993. 
 



MENSAGEM 
 
 
 
 
 

Que na pureza do 
nascimento 

De Jesus, você possa 
Tirar os mais belos 

Exemplos de lição de vida! 
 
 

FELIZ NATAL 
PRÓSPERO ANO NOVO 

! 
 

 
 

São os votos da, 
 

Associação Civil Pró - Saúde dos Servidores da UEPG 
 
 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 
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