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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido de Fevereiro e Março de 2010, bem como divulgar as alterações,  
resultante da deliberação da última ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 01/03/2010.  

 

DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA  - Com  valores,  referente ao mês  de  março de 2009, a PRÓ-SAÚDE  

conta  com a    importância     de R$ 157.053,13 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas 
médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 2.214.266,95 e um imobilizado no valor de R$ 512.678,75. 
 

VALORES REEMBOLSADOS  - Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para 

seus associados e dependentes no valor total de R$ 11.014.075,66 perfazendo uma média mensal de R$66.751,97. 
 

RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - A Diretoria vem 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 mês de fevereiro de 2009: 

 

Mês    Receita Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Líq. 

Proporcional 

C/ Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Fev/09 230.110,73 181.268,37 24.959,60 2.859.039,23 3.050.209,96 3.101.054,38 17.053,61 

 
 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA - Divulgamos a deliberação da última Assembléia Geral Extraordinária, realizada 

em 01/03/2010: 
Foi aprovado pela Assembléia:  
A apreciação e deliberação das Contas referente ao ano de 2009. 
Reajuste da Tabela de atendimento aos nosso Conveniados (AMB/96) de 40%(quarenta por cento) para 46,70%(quarenta e 
seis virgula setenta por cento). 
Alteração do valor da Consulta Médica em consultório de R$80,00(oitenta reais) para R$90,00(noventa reais). 

 
NOVOS CONVÊNIOS -  Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios Prestação de Serviços de 

Consulta e Procedimentos Médicos e Fisioterápicos  em Ponta Grossa – Curitiba - Pr.:   
 
Ponta Grossa – Pr 
Bem Estar Fisioterapia – sita à Rua Visconde de Nácar, 32 – Centro – Ponta Grossa – Fone: (42)3028-5555). 

 

CANCELAMENTO DE CONVÊNIO – Hospital Geral da Unimed - atendendo solicitação do interessado informamos 

que a partir de 01/06/2010, deixará o rol de credenciados de nossa Associação, pela não aceitação do cumprimento da 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO. 
 

MUDANÇA DE ENDEREÇO – Corpus Clínica de Fisioterapia mudou-se para a rua Rua XV de novembro, 85 - Fone 

(42) 3028-7836. 

 



COMUNICADO – O Hospital Bom Jesus adquiriu o aparelho de (videogastroscopias e videocolonoscopia) e esta 

oferecendo exames em caráter Ambulatorial , cujos exames estão sendo realizados no endereço do Hospital Bom Jesus, pelos 
seguintes médicos: Dr. Danilo Saad, Dr. César Toshio Oda, Dr. Glyson Gumurski da Silva, Dra Caroline Tatim Saad e Dr 
Rafael Boiko Filho. 

 

INTERNET - Encontra-se a disposição dos nossos associados  em nosso SITE (WWW.UEPG.BR) LINKS ÚTEIS – Pró-

Saúde -  a listagem de todos os hospitais, médicos, clínicas, institutos e outros, devidamente atualizada, com respectivos 
endereços e telefones de contacto assim como os valores a serem reembolsados no mês, Estatuto, Regimento, Manual do 
Usuário e outras novidades de interesse do associado.  
 

 

 

 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
(42) 3224-9108 

http://www.uepg.br/

