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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em junho de 2006, bem como comunicar 
a realização da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.  
A diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para em 07 de agosto 
de 2006 (segunda feira), às 13h30min,  sala 120, 2º andar, bloco A - UEPG/Centro, em 
primeira chamada, discutir e deliberar os seguintes assuntos: 
 

Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria.  
Proposta admissão de vendedores externos. 

        Proposta para alteração Regimental: 
               - Reajuste do valor das mensalidades. 
 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de junho/06, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 153.865,84 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas  médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de          
R$ 1.476.200,26. 
 
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  
Final 

Valor de 
Resg. Pro-
porcional 

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Jun/06 142.760,89 137.421,43 5.527,57 1.624.538,53 1.824.333,02 1.786.064,30 2.111,00 
 
 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$5.978.953,31  
perfazendo uma média mensal de R$ 41.810,86. 
 
ERRATA  
Corrigimos o nome da Dra. do novo  convênio informado em nosso Boletim anterior nº 57: 
Dra. Gianna Carla Alberti Schrutt - Endocrinologista: Rua Cel. Dulcídio, 1317,  7º andar, sala 73 - 
Centro, Ponta Grossa Pr. –  Telefone Com: 3224-4019. 



NOVOS CONVÊNIOS - informamos que a partir desta data foi concluído o Convênio de Prestação 
de Serviços de Procedimentos Médicos e Consulta em Ponta Grossa - Pr.,  com: 
 
Clínica de Fisioterapia Carraro Ltda ME – Av. Carlos Cavalcanti, 328 – Uvaranas – Ponta 
Grossa Tel: 3225-6130. 
 
 

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.  
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DE UM PLANO DE SAÚDE 
 

Prof. Paulo Roberto Godoy 
 

A Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa vem 
prestando, indiscutivelmente, um relevante serviço ao seu conjunto de associados. 

 
Até o mês de maio próximo passado a Pró-Saúde contava com 908 Beneficiários, sendo 407 do 

sexo masculino e 501 do feminino. Desde a criação foram reembolsados valores superiores a R$5,9 
milhões em seu 143 meses de operação, tendo uma disponibilidade superior a R$1,6 milhões entre fundo 
de reserva e quota para reembolsos imediatos. 

 
Com uma administração profissional, segura e buscando um aperfeiçoamento sistemático, 

presta contas, periodicamente, ao Conselho de Curadores, e por isso conta com a confiança dos seus 
mantenedores. 

 
É verdade, que para se filiar a um plano de saúde, é preciso ter o senso da precaução e estar 

preparado para assumir um encargo financeiro permanente, que não é pequeno, mas de retorno garantido 
na hora da necessidade. Seguro se faz para, de preferência, não ser utilizado, no entanto, as pessoas ficam 
tranqüilas ao se sentirem protegidas. 

 
Temos assistido inúmeras situações de cidadãos que não se previnem e são colhidos de 

surpresa por emergências para as quais não estão preparados psicológica e financeiramente. Além do 
desgaste emocional, são obrigados a se desfazer repentinamente de bens, em muitos casos, a 
empréstimos que podem levar a insolvência. 

 
Fazer com que o nosso plano de saúde seja cada vez mais forte é necessário e importante. Por 

isso, pelo conjunto de serviços já prestados e pela perspectiva de garantia de continuidade do atendimento 
com qualidade e presteza, é que a Pró-Saúde precisa crescer em número de sócios contribuintes, 
respondendo aos chamamentos realizados por sua Diretoria. 

 
No encerramento do mandato de Reitor da UEPG agradeço o trabalho realizado pela Pró-

Saúde, destaco a sua importância e auguro sucesso para este indispensável serviço que presta para uma 
parcela representativa dos servidores de nossa Universidade e seus familiares. 

 
 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 
 


