ASSOCIAÇÃO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE PONTA GROSSA

BOLETIM 162
JUNHO 2019
Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de abril e maio de 2019, bem como
comunicar a realização da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
A diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para em 27 DE JUNHO DE 2019
(quinta feira), às 14h00min, na sede da nossa Associação, em primeira chamada, discutir e deliberar os
seguintes assuntos:
1- Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria.
2- Proposta para alteração Regimental:
Reajuste autorizado pela ANS do valor das mensalidades.
3- Proposta para alteração não Regimental.
Reajuste anual dos contratos (procedimentos médicos da Tabela da AMB / 96) com nossos
conveniados.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE AO ASSOCIADO
ANS - DIVULGA REAJUSTE DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS/ FAMILIARES
Levando em consideração que até esta data e hora, que estamos elaborando esta convocação, não fomos
informados do percentual de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), iremos discuti-lo
quando da assembleia.
COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE)
Solicitamos novamente aos nossos associados Titulares, que ainda não enviaram seus Email que
encarecidamente nos enviem os seus endereços eletrônicos, com o objetivo de facilitar a comunicação entre a
Pró-Saúde e os associados e também economizar tanto em papel como em despesas de envio. Bastando para
isso, enviar um e-mail para pro-saude.uepg@uol.com.br, com o assunto CADASTRAMENTO, que doravante irá
receber todas as comunicações por Email, e automaticamente cancelaremos o envio por correio.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Comunicamos aos Associados que a Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG sita à Rua Senador
Pinheiro Machado, 446, Centro - Ponta Grossa – Paraná, atende os interessados pessoalmente, telefone ou por
Email, de segunda a sexta feira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.
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.
TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE
(42) 3224-9108
(deixe seu recado que voltaremos a ligar)

