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CONFIRA AS CHAPAS
HOMOLOGADAS PARA AS 
ELEIÇÕES 2017 DA CABERGS SAÚDE

A Cabergs realizou uma reunião 
conjunta com os Conselhos de 
Administração e Fiscal e a Diretoria 
Executiva no dia 19 de setembro de 
2017, para apresentar as chapas que 
se inscreveram para as Eleições 2017 
dos Conselhos de Administração e 
Fiscal da Cabergs Saúde. Para as 
Associadas Patrocinadoras, cabe 
eleger 3 (três) conselheiros de 
Administ ração e  respect ivos  
suplentes, dentre eles o presidente e 
seu suplente, e o presidente do 
Conselho Fiscal e seu respectivo 
suplente. Por parte dos associados, 
são eleitos 3 (três) conselheiros de 
Administ ração e  respect ivos  
suplentes e 2 (dois) conselheiros 

Fiscal e respectivos suplentes.
Todas as chapas foram homologadas 
durante a reunião, sem quaisquer 
restrições. A divulgação oficial 
ocorreu no dia 26 de setembro de 
2017, restando as seguintes 
composições:

Associadas patrocinadoras
Tendo em vista que somente uma 
chapa foi inscrita para o Conselho de 
Administração e uma para o 
Conselho Fiscal na eleição das 
Associadas Patrocinadoras, elas 
estão eleitas conforme previsão do 
Edital de Convocação de Assembleia 
Geral Ordinária e do artigo 28 do 
Regulamento de Assembleia Geral.

Confira abaixo as chapas que concorrerão aos cargos do 
Conselho de Administração:

CHAPA 1
Titulares
Clóvis Renan Zago
Cirilo Augusto Thomas                                
Aramis Dossena Porto                                 
Suplentes
Ricardo Luiz Zucatti
Ivan Marasca
Gilmar Duarte

CHAPA 2
Titular
Sergei Julio dos Santos                              
Luciano Fetzner Barcellos                          
Diógenes Bonfanti dos 
Santos                    

Suplente
Mauro Silveira Rodrigues
Margarete Zamberlan 
Thomasi
Daniele Maria Fossatti

CHAPA 3
Titular
Gilberto Signori                                                                       
Palmer Souza da Silva                                
Rafael Deodoro Klafke                                                    
Suplente
Clarimundo Grundmann
Francisco Hornos Sofia 
Dias
João Ivo Correa                                                                    

Confira abaixo as chapas que concorrerão aos cargos do 
Conselho Fiscal:

CHAPA 1
Titulares
Osmar Silva Carneiro                                 
Jairo Portella Camera                                                                  
Suplentes
Solange Navegantes 
Fettermann S. Finck
Rogério Rosi Sola

CHAPA 2
Titular
Márcia Beatriz Guerra 
Dalmás                             
José Luis Reghelin                                                                   
Suplente

Angela Maria Schneider
Daniela Amoretti 
Finkler

CHAPA 3
Titular
Ledir José Gamba Jorge                                     
Luis Cândido Braga de 
Azevedo                                                                            
Suplente
Augusto de Souza 
Murari
Jaqueline Buratto 
Beckenkamp                                                                 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO
Titulares
Agomar Aliatti – presidente   
Gaspar Saikoski    
Rossana Friderichs Luzzi
Suplentes
Gilberto Brito Travi – 
substituto do presidente
Fernando Faria Vieira
Luciana Petry 

CONSELHO FISCAL
Titular
Maurício Michels Vidarte – 
presidente
Suplente
André Josafá da Silva Silveira 
– substituto do presidente

Eleitos por associados

Atenção: o prazo para atualização cadastral é até o dia 2 de outubro. Não se esqueça de conferir se 
seu e-mail e telefone celular estão atualizados, pois a senha de votação será enviada para eles.

As votações ocorrem de 6 a 20 de novembro de 2017.



Conheça a Cabergs

O SEGURO DE DIÁRIA DE INCAPACIDADE

TEMPORÁRIA (DIT) ESTÁ DE CARA NOVA!

  >  COBERTURAS
Morte – garantia básica.
Indenização Especial de Morte por 
Acidente (IEA).
Invalidez Permanente Total ou Parcial por 
Acidente (IPA).
DIT – Diária por Incapacidade Temporária 
(sem LER, DORT e LTC) – corresponde a 
100% do capital segurado mensal da 
cobertura de DIT dividido por 30 dias.

  >  NOVIDADE 
O DIT para doença terá a cobertura de 
Serviço de Assistência Funeral (SAF).
Sorteio mensal de R$ 10.000,00 – serão 
realizados 4 sorteios por mês para até 1 
sorteado).

  >  FRANQUIA
A cobertura somente será devida a partir 
do 16º dia de afastamento e pelo prazo 
máximo de 180 dias por evento.

  >  CARÊNCIA
Eventos decorrentes de doenças: 60 dias 
contados a partir do início de vigência do 
seguro.
Eventos decorrentes de acidente pessoal: 
não há carência, exceto no caso de 
suicídio ou sua tentativa, quando o 
referido período corresponderá a 2 anos 
ininterruptos, contados da data da 
contratação ou de adesão ao seguro.

  >  DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE
Será necessário o preenchimento da 
Declaração Pessoal de Saúde.

  >  COBERTURAS DIT – ACIDENTE
Morte natural.
Invalidez por acidente.
Diária de Incapacidade Temporária – 
Acidente: corresponde a 100% do capital 
segurado mensal da cobertura de DIT 
dividido por 30 dias.

  >  SERVIÇOS
Sorteio mensal de R$ 10.000,00 (serão 
realizados 4 sorteios por mês para até 1 
sorteado).

  >  FRANQUIA
A cobertura somente será devida a partir 
do 16º dia de afastamento e pelo prazo 
máximo de 180 dias por evento.

  >  CARÊNCIA
Eventos decorrentes de acidente pessoal: 
não há carência, exceto no caso de 
suicídio ou sua tentativa, quando o 
referido período corresponderá a 2 anos 
ininterruptos, contados da data da 
contratação ou de adesão ao seguro.

  >  DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE
NÃO será necessário o preenchimento da 
Declaração Pessoal de Saúde.

Para mais esclarecimentos, entre em contato com a Cabergs Seguros através dos telefones: (51)3262.9245, 
(51)3262.9247, (51)3262.9252, (51)3262.9258 ou através do e-mail: segurosvida@cabergsseguros.com.br.

Importante!
Confira as vantagens oferecidas por esse seguro: 

O DIT é o seguro que garante ao beneficiário o 
pagamento de diárias, de acordo com o valor 
contratado e estipulado na apólice. Esse seguro tem o 
intuito de complementar a renda do associado, caso 
ele venha a se afastar por mais de 15 dias do trabalho, 
desde que fique comprovado seu total, contínuo, 
porém temporário, afastamento de todas as ativida-
des remuneradas em consequência de doença ou 
acidente pessoal coberto. O DIT pode ser contratado 
por beneficiários e médicos da Cabergs Saúde que 

tenham idade entre 14 e 64 anos, que apresentem 
boa saúde e estejam exercendo atividade profissio-
nal, sem qualquer comprometimento de sua 
capacidade laborativa.
A grande novidade desse produto é o lançamento do 
DIT por acidente. Agora, você pode contratar esse 
produto para assegurar eventuais acidentes que 
possam ocorrer durante a prática de esportes, bem 
como no seu dia a dia.



Qualidade de vida e bem-estar

A importância do
Setembro Amarelo 

#prevençãodosuicídio

 Na imagem acima,
o painel de divulgação da

campanha setembro amarelo
exposto na entrada da 

Cabergs em Porto Alegre.  

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma 
pessoa comete suicídio. Debater sobre 
o assunto, para entender por que isso 
ocorre com tanta frequência, é 
extremamente importante para 
diminuir esses índices. Porém, o tabu 
que ainda rodeia o assunto conserva a 
falta de informação e dificulta o 
entendimento da dimensão do 
problema. Há, por exemplo, quem 
acredite que não exista suicídio entre 
idosos, contudo, dados da OMS 
mostram que as taxas mais altas de 
suicídio estão entre pessoas com idade 
acima de 65 anos.
A ideação suicida não aparece sem 
motivos, ela é estimulada por uma série 
de problemas psicológicos, sendo o 
suicídio o último dos sintomas de um 
quadro gravíssimo que abala todo o 
pensamento do indivíduo. Segundo a 
psicóloga Clarice Maia, o que pode 
levar a esse extremo são doenças 
mentais não tratadas, como depressão 
e transtorno de humor bipolar, 
dependência de drogas, pressões 
sociais, falta de significado da vida, 
dentre outros.

A conversa, o apoio e o acompanha-
mento psicológico são formas de evitar 
o suicídio. Além disso, família e amigos 
são extremamente importantes para 
evitar que alguém tire a própria vida, 
observando mudanças de conduta, 
sinais de desânimo, agressividade, 
impulsividade anormais, conversas 
sobre morte, automutilação. “Pensa-
mentos obsessivos e comportamentos 
compulsivos são sinais e atitudes mais 
comuns para se identificar em alguém 
a ideação suicida”, explica a psicóloga 
Clarice. Se observado esse quadro, os 
familiares devem ser firmes para 
procurar atendimento profissional, 
com psiquiatra ou psicólogo.
Projetos como o Centro de Valorização 
da Vida (CVV), Setembro Amarelo e 
J a n e i r o  B r a n c o  t a m b é m  s ã o  
importantes nessa luta, pois falam, 
além do suicídio, sobre qualidade de 
vida e depressão. O presidente do CVV 
de Novo Hamburgo, Anildo Fernandes, 
explica que o programa consiste no 
apoio emocional, com vistas à 
valorização da vida e, consequen-
temente, à prevenção do suicídio.

viva bem
viva mais
viva feliz!

viva bem
viva mais
viva 

O Centro de Valorização da Vida oferece 24h de atendimento, todos os dias, por 
meio de telefone, no número 141, Skype, chat, E-mail ou presencial, em uma 
unidade do centro. Para saber se existe uma unidade do CVV na sua cidade, é só 
acessar  clicar na aba Endereço e informar https://www.cvv.org.br/quero-conversar/
sua cidade.

Acessando o site  você também encontra outras formas de https://www.cvv.org.br/
contato e os passos para se tornar um voluntário.

Observação: Na cobertura do RS, também está disponível o número 188, em que a ligação é gratuita.

Como entrar em contato com o CVV: 

feliz!



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

As provisões das receitas de contribuições foram ajustadas no mês de agosto, em razão da variação verificada. Em 
relação ao mesmo mês do ano anterior, as receitas cresceram 7,98%.
No mês de agosto, o aumento das despesas com internações foi o principal fato que resultou na variação de 
19,61% nas despesas assistenciais, quando comparadas ao mesmo mês do ano anterior.

Receitas: contribuições dos
associados e das patrocinadoras.
Despesas: gastos assistenciais
(consultas, exames, terapias e
internações) mais as
despesas administrativas.

Mostra a relação entre despesas administrativas

e o total das receitas com operação de planos

de saúde (contribuições). 

Índice de Sinistralidade = Despesas 

Assistenciais/Receitas de Contribuições.

A sinistralidade demonstra a relação entre

despesas assistenciais e o total das receitas

de contribuições. 

Índice de Despesas Administrativas = Despesas 

Administrativas/Contraprestações Efetivas.

O crescimento da despesa assistencial contribuiu para o aumento da sinistralidade no mês de agosto/2017,

resultando na variação do índice em 3,49% em relação ao mês anterior. A tendência de redução do indicador

das despesas administrativas foi mantida nesse mês em razão da evolução das receitas assistenciais e

manutenção dos gastos administrativos.



Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS 

O principal motivo de descredenciamentos 
continua sendo a falta de movimentação 
financeira nos últimos 24 meses, com a 
exclusão de 95% dos 63 profissionais. Os 
demais motivos, como aposentadoria, 
falecimento, e encerramento das atividades, 
representam 5%.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 
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Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

*PROMED – 50% desse valor é subsidiado pelas Patrocinadoras.

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO
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nossa página e fique 

SEMPRE 
bem-informado

/cabergssaude


