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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de fevereiro a setembro de 2020, bem 

como convocar a realização da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 
 
ASSEMBLEIA GERAL –  A Diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para 

em 15 de outubro de 2020, às 13h30 min., na sala de reunião, no 1º andar, da Sede Central da Pró-
Saúde, sita à Rua Senador Pinheiro Machado, 446, 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 01/11/2020 a 31/10/2023. 
 

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 10 de setembro de 2020,  junto à Diretora-  
     Secretária da Pró-Saúde, Sra. Lilian Schnarndorf na nossa sede (rua Sen. Pinheiro Machado, 446); 
2 -  Inscrever-se até as 18 horas, do dia 14 de outubro de 2020, junto  à  Diretora-Secretária, da  Pró Saúde,    
      Sra. Lilian Schnarndorf, na nossa sede  (rua Sen. Pinheiro Machado, 446). 
 

OBS: Só poderão candidatar-se aqueles que tenham exercido funções de direção ou gerência,  pelo  perío-      
do  mínimo de dois anos, em entidades públicas ou privadas. (RDC nº79 de 27/06/01 da ANS). 
 

 
NOVA PÁGINA NA INTERNET –  Encontra-se a disposição dos nossos associados em nosso NOVO 

SITE https://prosaudeuepg.com.br/ 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.  
 

BOLETO – ASSOCIADO RETIRE SEU BOLETO NA NOVA PÁGINA NA INTERNET –  o 

BOLETO se encontra a disposição dos nossos associados no NOVO SITE https://prosaudeuepg.com.br/.  
 

ATENÇÃO COVID19 – na assembleia serão tomados todos os cuidados relativos aos 
protocolos necessários tornar a reunião minimamente segura, no entanto seguimos 
recomendando que aqueles associados que se encontram dentro do grupo de risco que 
deixem de comparecer à assembleia. 
 

 

 

 
CONTATOS DA PRÓ-SÁUDE 

Telefone: (42) 3224-9108  
WhatsApp: (42) 8428-8627 (Josiane) 
E-mail: pro-saude.uepg@uol.com.br 
Site: https://prosaudeuepg.com.br/ 
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