
                                                       
 

 
NUCLEO DE OBSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA COPEL 

Rua Emiliano Perneta, 725 – 5º Andar - CEP 80420-080 – Curitiba - PR 
 
 

Curitiba, 26 de junho de 2020.                                               Carta 056/2020 
 
 
ILMO. SENHOR  
MARCOS DOMAKOSKI 
MD PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
Rua 13 de maio, 616 – CEP 80.510-030  
CURITIBA – PR 
 
 
Assunto: ATENDIMENTOS MÉDICOS FORA DO ESTADO DO PARANÁ 

 
 

Prezado Senhor: 

 

Na última semana observamos nas redes sociais intensa manifestação de aposentados e empregados 

da Patrocinadora Copel, que relatavam dificuldades de assistência médica fora do Estado do Paraná, 

devido a indisponibilidade de convênios médicos e de convênios de reciprocidade para possibilitar o 

atendimento dessas pessoas e de seus dependentes. Vários relatos demonstraram a total 

desassistência da Fundação Copel relativamente a essa questão, inclusive com a eliminação do 

reembolso de medicamentos de uso contínuo. 

Temos conhecimento de que a Entidade constituiu um grupo de trabalho para avaliar a questão, ao 

mesmo tempo que se dispôs, ainda que em caráter provisório e aguardando as conclusões dos 

trabalhos do grupo constituído, a retomar com os atendimentos através do convênio de 

reciprocidade com a ASSEFAZ e a permitir os reembolsos. A intenção é boa, mas deve ser 

relembrado que os atendimentos com abrangência nacional sempre foram oferecidos pelos antigos 

Plano Assistencial e Prosaúde Standard, Geral e Master antecessores das versões atuais do 

PROSAUDE II e III, regulamentados pela Agência Nacional de Saúde – ANS. 
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Não se pode perder o foco de que o maior objetivo da Fundação Copel são seus beneficiários e 

estes a razão da sua existência. Portanto, é em nome desses que trazemos à tona esse assunto. 

Relatos apresentados por aposentados residentes ou que passam a maior parte do tempo fora do 

Estado do Paraná, bem como de empregados residentes nos locais em que a Copel possui negócios, 

como é o caso dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, demonstram que o objetivo maior 

parece ter sido relegado a um segundo plano. 

A NovAAPC apela para a celeridade às conclusões do trabalho em curso e maior proatividade da 

Fundação Copel, de forma que possa ser corrigido o lamentável erro de deixar sem assistência 

beneficiários residentes fora do Estado do Paraná. Isto permitirá que a assistência médica retorne 

aos padrões históricos, como forma de zelar e preservar o bem-estar e a tranquilidade dos seus 

empregados e dos participantes e beneficiários da Fundação Copel. 

Certos de sua atenção e sensível à questão ora apresentada, a NovAAPC permanece à sua disposição 

para cooperar tecnicamente na imediata conclusão do estudo em curso e colaborar no que for 

preciso para restaurar o imediato atendimento das expectativas de participantes, assistidos e 

pensionistas.  

 

Atenciosamente 

 
ORIGINAL ASSINADO POR 

 

JOÃO GUALBERTO KOWALSKI 

Presidente da NovAAPC  

 

 

 

 


