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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em agosto de 2010, 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 13 de outubro de 2010, às 13h30min, na sede da Associação Civil Pró-Saúde 
dos Servidores da UEPG, sita a Rua Senador Pinheiro Machado 446 - Centro - Ponta Grossa – 
Pr.,  em primeira chamada, discutir e deliberar os seguintes assuntos: 

• Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria; 
• Eleição do terço do Conselho de Curadores para o mandato de outubro de 2010 a outubro 

de 2013. 
 
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  20 de setembro de 2010, junto   à    
     Diretora-Secretária da  Pró-Saúde, Sra. Lilian Schnarndorf,  na Asseplan,  bloco  da   Reitoria,  
     Campus de Uvaranas, ramal 3228, ou na nossa sede, na Rua Senador Pinheiro Machado, 246,  
     Centro. 
 
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/10, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 184.492,57 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas  médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de          
R$1.182.971,39 e um imobilizado no valor de R$ 513.478,75. 
 
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 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/10 224.615,24 175.922,10 1.931,83 2.879.480,88 2.996.269,32 3.063.229,05      1.548,30 



 
 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 12.142.479,33  
perfazendo uma média mensal de R$ 73.591,39. 

NOVAS CARTEIRAS - Comunicamos que se encontram à disposição, para que se façam as 
trocas, as  novas carteiras para os nossos associados. As carteiras são em plástico PVC, com  
maior durabilidade e em novo design, no qual acrescentamos dados importantes do e para  nosso 
associado. 
 

MENSAGEM AO ASSOCIADO - A partir do Boletim  (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  
 
Caros Associados da Pró-Saúde 

 

Para quem como eu tem acompanhado e participado ativamente dos rumos da UEPG nos últimos 
anos (no meu caso, são 26 anos como professor e pelo menos 16 deles como conselheiro nos 
Conselhos Superiores) pode perceber as grandes diferenças entre a Universidade dos blocos do 
centro das primeiras décadas de nossa existência para a UEPG, de hoje, no Campus de 
Uvaranas. 

A Universidade mudou, cresceu, verticalizou, expandiu-se em todas as áreas de conhecimento. É 
difícil perceber isso acontecendo, se estamos vivendo o dia a dia da nossa instituição. Os 
processos são lentos e nosso cotidiano nos restringe muitas vezes aos nossos afazeres 
institucionais, o que faz com não tenhamos olhos focados para essas mudanças. 

Para alguns de nossos colegas professores, funcionários e alunos da comunidade da nossa 
região fica mais difícil ainda perceber essa gradativa mudança. É comum, ao recebermos uma 
visita no campus, a pessoa externar sua admiração ao ver como a paisagem mudou. A impressão 
que fica é que surgiu do nada, da noite para o dia. 

Assim é a vida, as coisas mudam e não percebemos. Quando vemos, nossos filhos se tornaram 
adultos, tem sua vida independente. Parece tarde para fazer coisas que sonhamos na juventude e 
que deixamos de levar adiante pela falta do tempo consumido com o trabalho. 

O mesmo podemos falar da nossa Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG. O tempo 
passou, já se vão 17 anos da criação da Pró-Saúde. Muito foi realizado e não nos demos conta do 
que foi feito até aqui. Da salinha emprestada no estacionamento central da UEPG, para a nova e 
sofisticada sede, a Pró-Saúde também cresceu e se consolidou. As razões para o sucesso da 
nossa Pró-Saúde são variadas. Em primeiro lugar por ter prosperado a idéia de que juntos 
poderíamos ter um plano de saúde. Ficou validada a máxima de que a união faz a força. A 
condução espartana da forma de administrar também é um fator preponderante para o que temos 
hoje. O rigor na prestação e fiscalização das contas da Pró-Saúde faz com que tenhamos a 
segurança nas nossas ações. O respaldo das administrações da UEPG para os 
encaminhamentos da associação  perante a comunidade. O respeito à UEPG serve de amparo 
permanente para o nosso plano de saúde. 

Mesmo não percebendo claramente como as coisas evoluem, temos claro de que nada seria 
possível sem o empenho de todos. Seja na nossa Universidade e na Pró-Saúde, onde ambas 
foram construídas graças ao esforço coletivo de professores, funcionários, alunos e dos seus 
administradores, assim como  pelos sócios, funcionários  e também os Administradores na Pró-
Saúde, não teríamos do que nos orgulhar se não fosse o trabalho de muitas mãos. O crédito deve 
ser estendido aos pioneiros, aos ideólogos, aos conservadores, aos burocratas, aos críticos, todos 
que de alguma forma fizeram com que as coisas acontecessem. Uns se dedicaram mais, se 



doaram ao que acreditavam ser o melhor, outros apareceram para dar sugestões e, de vez em 
quando, uma idéia genial. 

Na UEPG, como na Pró-Saúde, estamos no meio do caminho e muitos avanços ainda estão por 
vir, há muito a edificar, equipar, atender e para isso teremos que continuar contando com a 
participação de todos. 

 

Prof. Carlos Luciano Sant’Ana Vargas, D.Eng. – Departamento de Engenharia Civil, Vice Reitor da 
UEPG e primeiro Diretor-Tesoureiro da Pró-Saúde (gestões de 1993 a 1997) 
 
 

 
 
 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 
 


