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O ano de 2012 foi de muito trabalho. Seguimos com nossos esforços constantes para
modernizar serviços e procedimentos, qualificar a rede credenciada e melhorar a
comunicação com você e os profissionais que cuidam das nossas vidas. E tudo isso sem
descuidar da sustentabilidade da Cabergs.

O relatório que você lê, além de fazer uma radiografia da instituição, prova o acerto
das diretrizes dessa Diretoria. Se o número de vidas pelas quais a nossa entidade é
responsável aumentou, superando 42 mil pessoas, também aumentou a qualificação de
nossos serviços.

Agregamos profissionais credenciados em cidades nas quais nunca houve médicos
atendendo pela Cabergs, renovamos e atualizamos alguns contratos com hospitais e clínicas
que estavam há mais de dez anos sem revisão, ampliando procedimentos e incluindo novas
técnicas. Além do atendimento ao nosso associado, continuamos com o propósito de trazer
nossa empresa para a modernidade tecnológica, investindo no que há de mais atual em
tecnologia da informação, processo que deverá ganhar contornos mais evidentes no final de
2013 e início de 2014.

Outras iniciativas que merecem destaque são as de promoção e prevenção à saúde.
Entre beneficiários e a comunidade em geral, 8.737 pessoas participaram de alguma ação de
prevenção. Esses programas visam a resultados em longo prazo, os quais trarão benefícios
inestimados a nossa saúde ao conscientizar e estimular hábitos que previnam doenças.

A solidez econômica e financeira da Cabergs é garantia de assistência à saúde, hoje e
no futuro. O destaque da reserva financeira é sinal de que devemos estar preparados para
garantir o amanhã a todos, preservando e ampliando a nossa rede credenciada, a qual
julgamos essencial para a manutenção do bem-estar e da vida de todos os nossos
beneficiários.

Em 2012, investimos forte na comunicação institucional como estratégia de
relacionamento com os nossos associados e credenciados. Desenhamos uma nova
arquitetura de marcas, consolidando uma identidade visual unificada para a Cabergs,
diferenciando as atividades de saúde e seguros. Construímos um novo site para a Cabergs
Saúde dentro das exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com o
propósito de prestarmos melhores serviços, por meio de uma navegação agradável e
intuitiva.

Por fim, os resultados positivos apresentados neste relatório nos dão a certeza de que
estamos no caminho certo, conscientes de que ainda temos muito a fazer, perseguindo
sempre nossa meta de transformar a Cabergs em uma operadora de planos de saúde de
excelência para nossos beneficiários. Mais um motivo para você estar sempre nos nossos
planos!

PALAVRA DA DIRETORIA
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OS GRANDES NÚMEROS DA CABERGS SAÚDE EM 2012

O aumento no número de beneficiários ao longo dos últimos três anos se deu a partir do Projeto
Seja Cabergs, o qual tem por objetivo angariar novas adesões junto aos fucnionários recém-contratados
das patrocinadoras.

39.630

40.314

1.91%

41.804

operadoras de planos de saúde

Total de beneficiários



Embora o quantitativo apresente uma pequena redução, houve significativo aumento na
efetividade, qualidade e distribuição da rede, sustentada por uma política de melhoria do relacionamento,
reconhecimento e valorização dos profissionais e serviços da área da saúde, conforme esta demonstrado
nas páginas 23 e 24.

REDE CREDENCIADA
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PLANOS MÉDICOS

3,67

6

145.377

165.377 172.398
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PLANOS ODONTOLÓGICOS

3,62

-5,71%
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AMBULATÓRIO MÉDICO

PROFARM
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

Com a finalidade de proporcionar aos beneficiários a aquisição de medicamentos e outros produtos
comercializados em farmácias credenciadas, por meio da carteira Cabergs Saúde, são negociados
descontos especiais junto à rede, e o valor gasto é debitado integralmente na folha de pagamento do
associado titular. O referido programa é destinado aos beneficiários da Cabergs Saúde – empregados,
aposentados e pensionistas, bem como aos cônjuges – vinculados às Patrocinadoras Banrisul, Banrisul
Serviços, Badesul e Fundação Banrisul de Seguridade Social.
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PROMED
PROGRAMA AUXÍLIO-MEDICAMENTO

Consiste no subsídio financeiro de 50% do preço de venda de medicamentos cobertos junto às
farmácias credenciadas. Para que tenham a cobertura, os medicamentos devem ser prescritos por médicos
ou dentistas, e destinados ao tratamento de patologias com potencial de gravidade, cronicidade e/ou
malignitude.

Modalidade

Faturamento PROMED

Despesa Total 8.230.105 8.545.739 4 8.910.791 4

4.038.525 4.190.764 4 4.391.838 5Despesa Patrocinadoras

Despesa Beneficiários 4.191.579 4.355.075 4 4.518.953 4

PROMED

Quantidade de medicamentos e ticket médio

R$

A quantidade de medicamentos adquiridos através do programa, em compras realizadas
diretamente na rede credenciada, modalidade que responde por mais de 95% dos benefícios concedidos,
aumentou em relação a 2011. Na modalidade de reembolso, houve acréscimo de 3% no volume de
operações no mesmo período.

Ao final de 2012, o total de benefícios concedidos pelo PROMED se manteve estável, com
crescimento inferior a 1% sobre o ano anterior.
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Nos três anos em análise, os assuntos que mais originaram contatos dos beneficiários foram
informações sobre os débitos mensais (TPD e Contribuições aos Planos de Saúde), autorizações prévias de
procedimentos e rede credenciada.

O número total de atendimentos abrange os realizados na sede da Cabergs Saúde e no posto
localizado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Foram considerados todos os meios de contato
(pessoal, telefônico, site, e-mail, malote, fax e SABECEL) nos atendimentos aos beneficiários.

O meio de contato mais utilizado se deu através do site - área logada - representando em torno de
46% do total de atendimentos. Através dele são disponibilizados serviços que possibilitam, por exemplo, a
verificação de despesas mensais como TPD e contribuições aos planos de saúde. Também é possível
realizar atualização de dados cadastrais.

Depois do site, o telefone é o segundo meio de contato mais utilizado pelos beneficiários,
representando em torno de 39% do total de atendimentos.

RELACIONAMENTO COM BENEFICIÁRIOS
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Total de atendimentos realizados
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SERVIÇO SOCIAL

Um serviço que se diferencia das demais operadoras de saúde é o acompanhamento aos
beneficiários realizados pelas Assistentes Sociais, as quais procuram levar apoio e conforto em situações
de crise, buscando as melhores alternativas para resolução de problemas.

O trabalho consiste em orientar os beneficiários e seus familiares, identificando recursos e fazendo
uso destes no atendimento e na busca conjunta para minimização das dificuldades vivenciadas.

As Assistentes Sociais realizam visitas hospitalares, domiciliares e elaboram pareceres sociais para
fins de benefícios e encaminhamentos diversos.

O SABECEL é o serviço que a Cabergs Saúde disponibiliza aos beneficiários que necessitam efetuar
contato em situações de urgência/emergência, fora do horário comercial, servindo como direcionamento
qualificado de uso do plano de saúde.

O crescimento dos atendimentos através do SABECEL é resultado do fortalecimento e melhor
divulgação do serviço.



13

AUTORIZAÇÕES

O setor de Autorizações é responsável pela liberação de procedimentos (médicos e odontológicos)
que exijam autorização prévia para sua realização, dentro das normas regulamentares dos planos de saúde
e padrões da medicina baseada em evidência, junto com médicos auditores e consultoria especializada.

O número total de autorizações médicas emitidas engloba internações hospitalares clínicas e
cirúrgicas, quimioterapias, radioterapias, utilização de órteses, próteses e materiais especiais - OPME, etc.

A queda no número de autorizações prévias odontológicas emitidas a partir do ano de 2010 se deu
em virtude da eliminação da exigência de Autorização Prévia Odontológica – APO para uma série de
procedimentos, otimizando e agilizando o atendimento pelos serviços credenciado.

AUTORIZAÇÕES MÉDICAS

E ODONTOLÓGICAS
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PROJETO SEJA CABERGS

No ano de 2012 a Cabergs Saúde participou das atividades de integração realizadas pelas
patrocinadoras junto aos empregados recém-admitidos, apresentando os planos de saúde e programas da
Entidade. No total 3.563 novos empregados receberam informações e esclarecimento.

SANTA CASA
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Em 2012, 8.737 pessoas, entre beneficiários dos planos de assistência à saúde e comunidade,
participaram das iniciativas desenvolvidas pela Cabergs Saúde.

PREVENINDO E
ESTIMULANDO A PRÁTICA
DE HÁBITOS SAUDÁVEIS.

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE



Tem como objetivo sensibilizar e estimular doações voluntárias, repondo unidades de sangue, de
forma que estejam sempre disponíveis aos inscritos nos planos de saúde da Cabergs. Em 2012, 17
beneficiários foram atendidos pelo Programa por meio do encaminhamento de 70 doadores aos bancos de
sangue dos hospitais credenciados. Ao fim do ano, o programa possuía 450 voluntários cadastrados, o que
representa um aumento de 5% em relação a 2011.

PROSANGUE
PROGRAMA DE DOAÇÃO
DE SANGUE

POG
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO
À GESTANTE

Visa a orientar sobre o desenvolvimento da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido, bem
como proporcionar tranquilidade e convivência às participantes do programa. Nos quatro grupos
formados, ao longo do ano, participaram 31 gestantes e 16 companheiros, 13% a mais do que em 2011. Do
total de gestantes que realizaram parto no ano de 2012, em Porto Alegre, 27% passaram pelo POG.

PROMAMA
PROGRAMA DE PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE MAMA

Com o objetivo de alertar para os fatores de risco e importância da detecção precoce do câncer de
mama, pelo segundo ano consecutivo, a Cabergs Saúde aderiu ao movimento Outubro Rosa e, em 2012,
visitou 23 agências da Superintendência Regional da Serra, Unidade de Gestão Patrimonial e Direção Geral
do Banrisul. A Blitz da Mama, como a ação foi chamada, beneficiou 1.100 pessoas, que receberam
informações por meio de material educativo e esquete teatral, intitulada “A Mama da Mamografia”.

Ainda como parte desta ação, a área de Relacionamento com Beneficiários foi decorada com
sombrinhas e balões cor de rosa e foi realizada uma campanha virtual nas redes sociais, disponibilizando
protetor de tela sobre o tema para todas as Patrocinadoras (unidades de trabalho e CIPAs – Comissões
Internas de Prevenção de Acidente do Trabalho).

16
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PROGRAMA DE
PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DO TABAGISMO

Objetiva desenvolver ações educativas sobre a prevenção e o tratamento do tabagismo,
desmistificando preconceitos, prestando esclarecimentos em relação à dependência química, e
proporcionando incentivo e subsídio financeiro ao tratamento. Com adesão espontânea, é destinado aos
beneficiários dos planos de assistência médica hospitalar.

Em 2012, 45 beneficiários aderiram ao tratamento, composto por avaliação médica, uso de
medicação específica e acompanhamento pelas equipes da Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde -
GPP e Ambulatório Médico. Além disso, foram formados dois grupos de apoio ao tratamento, com
participação de 15 pessoas.

PROGRAMA VEM
VIVER CABERGS

Visa auxiliar os beneficiários na prevenção dos fatores de risco para Doenças Crônicas não
Transmissíveis (DCNTs), tais como as cardiovasculares, diabetes, câncer, cirrose hepática e pulmonar
obstrutiva. Em 2012, 110 beneficiários tiveram acompanhamento, clínico e nutricional, pelo Programa.
Destes, 53% apresentaram diminuição do percentual de gordura corporal e do IMC – Índice de Massa
Corporal.

O programa desenvolveu, ainda, ações educativas, tais como: palestras sobre alimentação saudável,
oficinas de orientação nutricional, distribuição de material informativo (folders), bem como publicação no
site Cabergs de material sobre qualidade de vida e promoção da saúde.

Realizado nas dependências do Centro Social Banrisul durante as férias escolares, o Cabergs
Criança é uma opção de lazer e recreação diferenciados, que visa à iniciação em diversas modalidades
esportivas e estímulo da prática de hábitos saudáveis. Em 2012, reuniu 191 crianças, entre cinco e 12 anos,
que representam 20% do total de beneficiários desta faixa etária residentes em Porto Alegre e Região
Metropolitana. A equipe de monitores, com formação em Educação Física e Pedagogia, realizou diversas
atividades, como jogos de vôlei, futebol, basquete e tênis, gincanas, oficina de artes, dança, e culinária,
além de natação e brincadeiras na piscina.

CABERGS CRIANÇA



CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A GRIPE

Com o objetivo de proporcionar imunização à doença, facilitando o acesso e mobilizando os
beneficiários no intuito de reduzir o número de acometidos pela patologia, a campanha foi realizada
durante o mês de abril. Foram estabelecidas parcerias com a Rede Panvel e clínicas privadas de vacinas,
que ofereceram a imunização (vacina e gesto vacinal) por valores promocionais. Em algumas localidades, o
procedimento foi realizado nas sedes dos Sindicatos dos Bancários das regiões, que disponibilizaram uma
sala para a vacinação. A campanha proporcionou a imunização 1.871 beneficiários.

Tem por objetivo informar e conscientizar sobre os principais fatores de risco para as Doenças
Crônicas não Transmissíveis (DCNT´s), como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e
sobrepeso. A Cabergs Saúde tem realizado ações de promoção da saúde, tais como Semana da Mulher, Blitz
da Hipertensão, Blitz da Diabetes, Blitz do Colesterol, Expo in Pressão, Circuito de Saúde do Homem e,
ainda, participou dos eventos das patrocinadoras SIPATs Direção Geral, Bagergs e Cabergs/FBSS, além dos
grupos de caminhada e corrida Banrisul. As ações de educação e promoção da saúde beneficiaram 5.155
pessoas e proporcionaram a realização de 2.227 exames, como verificação de pressão arterial e testes
rápidos de glicose, colesterol e triglicerídeos.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO
E PROMOÇÃO DA SAÚDE

18
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O ano de 2012 foi um período de consolidação de mudanças, marcado por investimentos em
tecnologia da informação, aumento da comunicação com os beneficiários, e pela busca constante da
ampliação e qualificação da rede credenciada. Entre os principais indicadores desta fase de realizações,
está a melhoria da assistência à saúde, a ampliação das fontes de receitas, a conformidade dos processos
(compliance) e a materialização de esforços em direção à interiorização do atendimento da Cabergs Saúde
a partir da conquista de novos credenciados em importantes regiões até então cobertas quase que
exclusivamente por reembolso. E é sob uma nova identidade visual e uma perspectiva de renovação que a
Cabergs Saúde marca o ano de 2012.

No final do primeiro semestre, a Cabergs Saúde iniciou um trabalho interno de mapeamento de
todos os processos que envolvam atividades assistenciais. O objetivo é aumentar a velocidade, a agilidade
e a segurança de toda operação, com a finalidade de tornar as informações mais acessíveis e melhorar o
autoatendimento para o beneficiário e o credenciado, elevando a qualidade da assistência à saúde
prestada pela Entidade. No total, foram mapeados e redesenhados 23 processos, os quais passarão a
integrar ações de melhoria que serão materializadas a partir de 2014.

MAPEAMENTO
DE PROCESSOS

GESTÃO
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Em agosto, houve eleição para o Conselho Fiscal da Cabergs Saúde, órgão responsável pela
fiscalização das contas da instituição, composto por 3 (três) integrantes efetivos e igual número de
suplentes. A nominata completa do novo Conselho pode ser conferida no expediente deste realtório.

INVESTIMENTOS
EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

$NOVOS CONSELHEIROS
TOMAM POSSE

Investir na profissionalização da gestão e na atualização das plataformas de tecnologia da
informação foram destaques no ano de 2012. A aquisição de um Sistema de Informações Gerenciais, de
novo servidor, estações de trabalho e softwares são parte da estratégia da Diretoria de ampliar e melhorar
as condições de trabalho e, por consequência, a performance da Entidade, traduzida em assistência à saúde
e na qualidade de atendimento para os beneficiários.

IDSS-ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR
A Cabergs Saúde alcançou, pela segunda vez consecutiva, nota dentro da melhor faixa do IDSS

2011, divulgado em 2012 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.
A classificação é obtida a partir da análise do desempenho da Instituição em quatro dimensões:

atenção à saúde, econômico-financeira, estrutural e operacional e em relação à satisfação dos
beneficiários.

A evolução das notas é motivo de honra e reconhecimento do empenho da operadora na oferta pela
melhor qualidade na assistência à saúde aos seus beneficiários.

Registro ANS nº 30731-9

2009

2010

2011

0,7980

0,8082*

0,8050

Legenda

Pior Melhor

* Resultado em 13/12/2012

00,2 0,4 0,6 0,8 1
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A Cabergs reestruturou sua arquitetura de marcas e redesenhou sua identidade visual. A maior
mudança foi a separação clara entre as duas operações: operadora de planos de saúde – Cabergs Saúde
(grupo Banrisul, Cabergs, Fundação Banrisul Badesul e da Santa Casa de Porto Alegre) e a corretora -
Cabergs Seguros – controlada pela Cabergs Saúde.

COMUNICAÇÃO

A reformulação do site www.cabergs.org.br, além de destacar a marca Cabergs Saúde, teve como
objetivo qualificar a presença da entidade, agregando serviços aos beneficiários e credenciados.
Além de apresentar os planos e programas de uma forma mais objetiva, foram criados espaços como o Guia
Prático, com as perguntas mais frequentes; o Saúde e Bem-Estar, que proporciona conteúdos sobre saúde,
prevenção e qualidade de vida; e o Seja Beneficiário, no qual é possível baixar o formulário para adesão aos
planos de saúde da Cabergs. No que se refere aos credenciados – médicos, clínicas, hospitais, dentistas – a
novidade ficou por conta do Seja Credenciado, local em que poderão enviar sua proposta de
credenciamento na Cabergs Saúde.

online

online

CABERGS DE CARA NOVA

Um dos principais veículos de comunicação da Entidade com o beneficiário também mudou. Além
de ter ganhado novo layout, a publicação, que era bimensal, passou a ser mensal, dobrou de tamanho e
agregou matérias com foco em prevenção e dicas para manter uma rotina de qualidade de vida e bem-estar.

NOVO SITE

COMUNICABERGS



REDES SOCIAIS

Este também foi um ano de reafirmar e consolidar a presença da Cabergs Saúde nas mídias sociais
Twitter e Facebook. Com uma linguagem mais leve e conteúdos variados, esses meios vêm tendo cada vez
mais relevância no relacionamento com os beneficiários. No ano de 2012, observou-se um crescimento
superior a 100% no número de “curtidores” da Cabergs Saúde no Facebook, por exemplo, o que demonstra
a importância e aceitação na rede. O ano fechou com cera de 800 participantes nas redes sociais.

22
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Ao longo do ano, a Cabergs Saúde foi agregando novos e importantes credenciados. Foram 182 novos
estabelecimentos e profissionais que passaram a atender pelos planos da entidade. As conquistas são
resultado de demandas, estatísticas e visitas feitas pela Diretoria, pela área responsável por
credenciamentos, juntamente com o apoio dos sindicatos dos bancários de cada região. Conheça mais
sobre as adesões mais relevantes à rede de atendimento no ano de 2012:

Centenas de beneficiários que residem na região da Campanha, no extremo Oeste do Estado,
passaram a contar com uma unidade de pronto atendimento 24 horas.

Desde junho, os beneficiários da região da Fronteira voltam a contar com médicos credenciados na
cidade de Alegrete. Foram agregados profissionais nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Geral,
Ginecologia, Obstetrícia e Urologia.

No início do segundo trimestre, os diretores da Cabergs Saúde estiveram em Cachoeira do Sul para
renovar a parceria com o hospital, que agora conta com um novo serviço: o Centro Regional de Oncologia.
Com uma estrutura de 400m², o espaço é novo e terá capacidade para atender até 200 pacientes por dia,
com melhores acomodações e maior espaço físico para os tratamentos, especialmente os de
quimioterapia.

A Cabergs Saúde renovou contrato com o Hospital Universitário de Canoas (HU) – antigo Hospital da
Ulbra – que voltou a operar sob administração do Sistema de Saúde Mãe de Deus, o qual proporcionou
mudanças e ampliação dos serviços oferecidos. Com isso, ganham os beneficiários de Canoas e cidades
vizinhas, como Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Nova Santa Rita e Cachoeirinha.
Além de terem à disposição o atendimento básico hospitalar, de urgência e emergência, serviços auxiliares
de diagnóstico e tratamento, o hospital é referência em especialidades como a traumatologia, exames de
audiometria e pronto atendimento pediátrico e obstétrico.

Pronto Atendimento em Uruguaiana

Primeiros credenciados em Alegrete

Hospital de Caridade e Beneficência na Região Central

Credenciado na Região Metropolitana

INTERIORIZAÇÃO



Outro novo serviço à disposição dos beneficiários dos planos de saúde da Cabergs Saúde, na região
serrana, é no Hospital Bartolomeu Tacchini, em Bento Gonçalves. Trata-se do Serviço de Radioterapia no
Centro de Alta Complexidade em Oncologia.

A Cabergs agregou 77 novos profissionais na sua rede credenciada no município de Ijuí, na
região Noroeste do Rio Grande do Sul. Por meio de convênio com a Sociedade de Estudos e Pesquisas e
Assistência Médica Ltda. – SEPAM, os beneficiários terão à disposição profissionais de diversas
especialidades, incluindo 4 anestesiologistas.

Desde a segunda quinzena do mês de julho, os beneficiários da Cabergs da região Noroeste
contam com mais 37 médicos, de diversas especialidades, ligados à Sociedade dos Médicos de Cruz Alta,
vinculados ao Hospital Santa Lúcia. Este é um marco no atendimento da cidade, que, até então, tinha uma
rede credenciada reduzida.

Os beneficiários da cidade de Sapiranga e região passaram a contar, a partir de agosto, com os
serviços do Centro Médico Sapiranga. O credenciado dispõe de 39 profissionais, distribuídos em 12
diferentes especialidades.

O Hospital e Maternidade São Miguel, em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, é o novo
convênio agregado à rede credenciada da Cabergs . O hospital reúne uma equipe de mais de 70
médicos e especialistas, instalações, como um Centro Médico de Tratamento Intensivo, Centro Cirúrgico,
Ambulatório e Posto de Enfermagem. Joaçaba é uma cidade de 24 mil habitantes próxima a municípios
como Água Doce, Erval Velho, Lacerdópolis, Ouro, Herval D´Oeste, Luzerna, Catanduvas, Jaborá e Irani.

Saúde

Saúde

Saúde

Novo Serviço em Bento Gonçalves

Ampliação da rede na Região Noroeste

Cruz Alta com rede ampliada

Sapiranga com novos profissionais

Cabergs credencia o primeiro hospital da região oeste de Santa Catarina
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DADOS DE PESSOAL

A posição de dezembro de 2012, com 160 colaboradores, reflete o crescimento de 7% no ano. O
foi de 11%, em 2012, o mesmo indicador foi de 13%, em 2011, e 12%, em 2010.turnover

Investimentos em treinamento

Na busca de melhor qualificação de atendimento, aperfeiçoamento e fortalecimento dos processos
e controles, a Cabergs intensificou os investimentos em treinamento no ano de 2012, chegando ao
valor de R$ 51 Mil, correpondendo a um crescimentou de 154% sobre o ano anterior.

Saúde
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Benefícios concedidos aos empregados

A Cabergs concede aos seus colaboradores os seguintes benefícios: plano de assistência à saúde,
auxílio creche, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, auxílio educação, auxílio medicamento e
plano de previdência complementar.

Contribuições Sociais

O gráfico abaixo representa o montante das contribuições sociais (INSS, Salário Educação, Seguro
Acidente do Trabalho, PIS e FGTS), incidentes sobre a folha de salários.

Em 2012, a Entidade recebeu o Certificado de Responsabilidade Social conferido pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em razão da elaboração do Balanço Social de 2011.

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A economia brasileira cresceu 0,9% em 2012, abaixo dos 2,7% de 2011. Mesmo com a
continuidade da queda no nível das taxas de juros domésticas e o esforço do governo por meio de
incentivos com a desoneração tributária de alguns setores da economia, o impacto no crescimento foi
relativamente pequeno. A inflação medida pelo IPCA encerrou 2012 em 5,84%, abaixo dos 6,50% de
2011, em conformidade com as metas estabelecidas pelo COPOM.

A queda no nível de atividade fez com que o governo acelerasse a velocidade de redução na taxa
Selic, que passou de 11% ao ano, em janeiro de 2012, para 7,25%, em dezembro, e encerrou o ano com
média de 8,51%. O principal índice da bolsa de valores BM&FBovespa (Ibovespa médio) variou 7,24% no
mesmo período.

A Cabergs aloca seus recursos disponíveis em conformidade com os parâmetros fixados na política
de investimentos, de forma conservadora para obter a maior rentabilidade possível com níveis adequados
de exposição a risco.

Os recursos foram alocados no segmento de renda fixa, pelo Fundo de Investimento Exclusivo no
Banrisul, em Títulos Públicos Federais (LFT, NTN-B), e em Renda Variável (ações) e Fundo de Investimento
Imobiliário – BANRISUL Novas Fronteiras FII.

O total dos Ativos composto por aplicações em Fundo de Investimento, Títulos Públicos Federais,
Renda Variável, Fundo Imobiliário, Participação Societária, Parcelamentos e Disponível apresentou um
crescimento de 21,87%, passando de R$ 162.522 mil em dez/2011 para R$ 198.059 mil em dez/2012. O
total do patrimônio evoluiu no mesmo período de R$ 163.342 mil para R$ 198.763, representando um
crescimento de 21,69%.

A rentabilidade das aplicações financeiras de renda fixa, representada por Fundos de Investimento,
Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, 96,59% do total
de recursos, foi de 10,57%, correspondendo a 125,68% do CDI, que foi de 8,41%. O retorno dos
investimentos em renda variável, que inclui a Carteira de Ações e o Fundo de Investimento Imobiliário
Banrisul Novas Fronteiras, 2,74% do total dos recursos, foi de 18,66%. A rentabilidade total das aplicações,
em 2012, foi de 10,80%.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPS
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1. Contexto operacional

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

2.2. Principais práticas contábeis adotadas

2.2.1. Disponível

2.2.2. Instrumentos financeiros

Classificação e mensuração

A Cabergs - Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Entidade),
instituída em 01 de janeiro de 1998, com sede em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, é uma associação de
direito privado, de fins assistenciais, sem finalidade lucrativa, tendo como objetivo: instituir e administrar
planos e programas de assistência à saúde destinados aos seus Associados e dependentes inscritos;
desenvolver programas e ações objetivando a promoção da saúde e a prevenção de doenças de sua
população atendida; executar políticas de saúde preconizadas por suas associadas Patrocinadoras,
mediante convênio específico, bem como serviços assistenciais concedidos pelas Patrocinadoras.

Os Planos de Assistência à Saúde são mantidos com as contribuições dos Associados, das Patrocinadoras e
de receitas de investimento do seu patrimônio.

São Associadas Patrocinadoras da Cabergs: o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Fundação Banrisul
de Seguridade Social; Banrisul Serviços Ltda., Banrisul Armazéns Gerais S.A., Badesul, Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre e a própria Cabergs.

As demonstrações contábeis são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras,
incluindo os pronunciamentos, interpretações e orientações, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC, normas emitidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e o Estatuto Social
da Cabergs.

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso, pela administração da Entidade, de estimativas
que afetam os saldos de ativos e passivos. Como o julgamento da Administração envolve a determinação
de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.

As principais diretrizes para elaboração das demonstrações contábeis são:

Disponível incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários.

A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por
meio do resultado, recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011



Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Recebíveis

Ativos mantidos até o vencimento

Ativos financeiros disponíveis para venda

Valor justo

2.2.3. Contraprestações pecuniárias a receber

I

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos
para negociação ativa. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as
perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio
do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro" no período em
que ocorrem.

ncluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos
ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados
como ativos não-circulantes).

Os recebíveis da Entidade compreendem as Contraprestações pecuniárias a receber, outros créditos de
operações com planos de saúde, demais contas a receber, e caixa e equivalentes de caixa, exceto os
investimentos de curto prazo.

São, basicamente, os ativos financeiros que não podem ser classificados como recebíveis, por serem
cotados em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros são adquiridos com a intenção e
capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

Os ativos financeiros disponíveis para venda são não-derivativos que são classificados nessa categoria ou
que não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não-circulantes, a
menos que a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. Os
ativos financeiros disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. A parcela correspondente à
variação no valor justo é lançada contra patrimônio líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial,
sendo realizada contra resultado quando da sua liquidação ou por perda considerada permanente
(' ').

Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra.

A Entidade avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (' ').

As contraprestações pecuniárias a receber são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e
deduzidas da provisão para perdas sobre créditos. A provisão para perdas sobre créditos é estabelecida
quando existe uma evidência objetiva de que a Entidade não será capaz de cobrar todos os valores devidos
de acordo com os prazos originais das contraprestações pecuniárias a receber. O valor da provisão é a
diferença entre o valor contábil e o valor recuperável.

impairment

impairment
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2.2.4. Investimento em controlada

Custo e/ou valor patrimonial

2.2.5. Imobilizado e intangível

2.2.6. Redução ao valor recuperável de ativos

2.2.7. Provisões

2.2.8. Passivo circulante e não circulante

2.2.9. Apuração do superávit/deficit

O investimento em sociedade controlada é registrado e avaliado pelo método de equivalência patrimonial,
reconhecida no resultado do exercício como receita patrimonial. Para efeito do cálculo da equivalência
patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Entidade e sua controlada são eliminados na medida da
participação da Entidade; perdas não realizadas também são eliminadas.

Quando necessário, as práticas contábeis da controlada são alteradas para garantir consistência com as
práticas adotadas pela Entidade.

Os bens do imobilizado e intangível são demonstrados pelo custo histórico de aquisição.

A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear, de acordo com as taxas divulgadas na nota
explicativa nº 13 e nº 14.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor
contábil e são incluídos no resultado.

Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das
principais renovações é incluído no valor contábil do ativo no momento em que for provável que os
benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inicialmente avaliado para o
ativo existente fluirão para a Entidade. As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil
restante do ativo relacionado.

O imobilizado, intangível e outros ativos não circulantes são revistos, anualmente, para se identificar
evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada,
como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data
do balanço patrimonial.

A apuração do superávit ou déficit é realizada obedecendo ao regime contábil de competência.
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3. Disponível

4.Aplicações

Representado por numerário em bancos conta depósito e caixa para pagamentos imediatos.

As Aplicações vinculadas às provisões técnicas demonstram os Ativos Garantidores registradas no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, vinculados à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
nos termos da Resolução Normativa nº 159, de 03 de julho de 2007 e alterações posteriores.
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5. Créditos de operações com planos de assistência à saúde

Representam valores relativos aos créditos dos Planos de Assistência Médico-Hospitalar – PAM, Plano de
Assistência Odontológica – POD – e do Plano de Assistência à Saúde – ASCP, referentes a contribuições e as
coparticipações de planos de saúde.
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6. Créditos de operações não relacionadas com planos de assistência à saúde

Referem-se aos serviços prestados por convênios com outras operadoras de planos de saúde.

7. Bens e títulos a receber

Os saldos decorrem dos registros de créditos das atividades administrativas.

8. Provisão para perdas sobre créditos – PPSC

Com o objetivo de retratar no resultado as prováveis perdas pelo não recebimento dos Créditos descritos
na nota explicativa nº 5 e nota explicativa nº 7, a Entidade mantém a Provisão para Perdas Sobre Créditos –
PPSC.

9. Créditos Tributários e Previdenciários – INSS a recuperar

Refere-se ao crédito fiscal da contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos a autônomos, do
período de 1989/1994, em decorrência das Leis nº 7.787/89 e nº 8.212/91, que foram objetos da Ação
Ordinária nº 94.00144563, resultando no reconhecimento do direito em compensar do montante a ser
recolhido mensalmente pela Entidade, até o limite permitido por lei.
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A Cabergs, em 1º de março de 2006, ingressou com Ação Executória nº 2006.71.00.006490-2, na tentativa
de buscar a restituição do crédito de INSS a recuperar, em substituição à decisão de compensar. Em
decorrência do ingresso da Ação Executória, a Entidade passou a recolher mensalmente os valores devidos
de INSS, não efetuando a compensação com esse crédito.

Em decorrência do ingresso da Ação Executória identificada no parágrafo acima, em vista do atual estágio
processual do pedido de restituição dos créditos da Cabergs, pendente de decisão judicial definitiva, os
registros foram mantidos nos exercícios de 2012 e 2011.

10. Depósitos judiciais e fiscais

Referem-se a depósitos judiciais decorrentes de processos trabalhistas e cíveis descrito na nota explicativa
nº 18.

11. Partes relacionadas – transações e saldos

A Entidade compartilha a sua estrutura administrativa com a Cabergs Corretora de Seguros Ltda., empresa
controlada. As despesas administrativas diretas e indiretas comuns são repassadas mensalmente à
controlada.

12. Investimentos em controladas

12.1 Informações sobre investimentos

No exercício de 2012, a Entidade cedeu uma quota do capital em razão de reestruturação societária.
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12.2 Movimentação dos investimentos

13. Ativo imobilizado
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14. Intangível

15. Seguros

Para os bens mencionados na nota explicativa nº 13, assim como os materiais de uso e consumo do
almoxarifado, a Cabergs mantém seguro para cobrir perdas em caso de sinistro.

Constituída para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos.

Constituída para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido
registrados contabilmente.

Patrimonial - incêndio R$ 1.276.602,75

Ramos / Cobertura Importância

16. Provisões técnicas

16.1. Provisão para eventos a liquidar:

16.2. Provisão para eventos ocorridos e não avisados:

segurada
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17. Provisões

A Cabergs responde a processos judiciais envolvendo ações cíveis e trabalhistas. Em face da probabilidade
de perdas decorrentes destes processos, a Entidade mantém provisão para contingências. A análise da
Assessoria Jurídica, quanto ao desfecho das causas, considerou suficiente o montante dos valores
provisionados.

18. Tributos e encargos sociais a recolher

A movimentação das provisões no exercício de 2012 está demonstrada a seguir:

18.1. Natureza das provisões

A Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas questões tanto na
esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais.
As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela
administração, amparada pela opinião de consultores legais externos.

44



A natureza das obrigações pode ser retratada como segue:

Provisões para tributos e contribuições: incidem sobre os serviços credenciados e são ajustadas
mensalmente em razão do efetivo pagamento;

Contingências trabalhistas e previdenciárias: consistem, principalmente, em reclamações de empregados
vinculadas a verbas rescisórias;

Contingências cíveis: as principais ações estão relacionadas a reclamações de beneficiários sobre
coberturas dos planos e programas.

19. Débitos diversos

20. Patrimônio social

O Patrimônio Social da Entidade é composto por fundos segregados de acordo com os regulamentos dos
planos e programas, ajustado por Ganhos e Perdas Não Realizados com Títulos e Valores Mobiliários,
demonstrado na nota nº 4, conforme quadro abaixo.
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21. Contraprestações efetivas de operações com plano de assistência à saúde.

O saldo das Contraprestações Efetivas está composto conforme segue:

22. Eventos indenizáveis líquidos

São registradas neste grupo as contraprestações dos associados e das patrocinadoras.

(a)Eventos Indenizáveis – Registram-se os valores dos eventos conhecidos com procedimentos médico-
hospitalares e odontológicos prestados aos beneficiários da Entidade.

(b)Recuperação de eventos - Neste grupo, são registrados os valores de coparticipação dos beneficiários
em eventos de assistência médico-hospitalar e odontológica.

(c)Outras recuperações/ressarcimentos/deduções de eventos – registram-se os reembolsos do custo
operacional da administração e a recuperação de custos previdenciários decorrentes da utilização, de
acordo com os regulamentos dos planos e programas da Entidade.

(d)Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados – resultante do cálculo que leva em
consideração a soma dos últimos 12 (doze) meses dos eventos indenizáveis conhecidos, de acordo com a
determinação da Resolução Normativa – ANS nº 209/09 e alterações posteriores.

23. Receitas financeiras

As receitas financeiras contemplam as receitas auferidas pelas aplicações dos recursos no mercado
financeiro, as decorrentes das operações por recebimento em atraso e outras receitas financeiras, como
será demonstrado a seguir.
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Composição das Receitas Financeiras

24. Resultado líquido

O Superávit do exercício no montante de R$ 34.513.953,87 foi totalmente incorporado ao patrimônio
social, conforme demonstrado na nota explicativa nº 20.

25. Créditos – processos judiciais

A Cabergs – Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul –obteve êxito,
por meio de Ação Ordinária Declaratória de Imunidade, em não ter mais descontado o imposto de renda
sobre seus ativos financeiros. Em decorrência, a Entidade recebeu, no exercício de 2012, a segunda, de dez
parcelas anuais, do imposto de renda retido na fonte referente ao período anterior à decisão, por meio do
precatório nº 04.02.015995-4 (TRF), no valor de R$ 299.733,52.

26. Instrumentos financeiros

26.1. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Entidade opera com instrumentos financeiros, com destaque para disponíveis, aplicações, créditos de
operações com planos de assistência à saúde e provisão de eventos a liquidar.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua
maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos,
que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

26.2. Disponível, aplicações, créditos de operações com planos de assistência
à saúde e provisão de eventos a liquidar

Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
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26.3. Investimentos

Consistem em investimento na Cabergs Corretora de Seguros Ltda., registrados pelo método de
equivalência patrimonial, na qual a Entidade tem interesse estratégico.

26.4. Risco de liquidez

Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros,
sendo monitoradas diariamente pela área financeira.

Sergei Julio dos Santos

José Carlos Rodrigues Ledur

Décio Everaldino Braga

Gilnei Silva Nunes

Diretor-Presidente

Diretor Financeiro e Administrativo

Diretor de Operações

Contador – CRC-RS 46.763
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Opinião

Outros Assuntos

Demonstração do valor Adicionado

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cabergs, em 31 de dezembro de 2012,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2012. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos
anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos
relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentados para fins de
comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório
datado de 17 de fevereiro de 2012, sem ressalvas.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2013.

Rosangela Pereira Peixoto
Contadora CRC/RS – 65.932/O-7

Responsável Técnica
TGB – AUDITORES E CONSULTORES S/S

CRC/RS – 3.622
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À
DD. DIRETORIA DA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CABERGS
PORTO ALEGRE – RS

Examinamos as demonstrações financeiras da
que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de

dezembro de 2012, bem como as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CABERGS

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

Responsabilidade dos Auditores Independentes

,

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul – Cabergs, abaixo-assinados, tendo examinado o Balanço Patrimonial do Exercício findos em
2012 e 2011, Demonstração de Resultados, Demonstração do Valor Abrangente, Demonstração dos Fluxos
de Caixa – Método Direto, Demonstração do Valor Adicionado – DVA, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Social, as Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Financeiras da TGB Auditores e Consultores, assinado pelo Sra. Rosangela Pereira Peixoto,
CRC/RS nº 65932/O-7, datado de 28-01-2013, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012
constataram que esses representam adequadamente a situação econômica e financeira da Instituição,
sendo, portanto, de parecer que se encontra em condições de serem submetidos ao Conselho de
Administração.

Porto Alegre, 1º de março de 2013.

Luis Antônio Colombo – Presidente
Dirce Thereza Michel

Vitor Luis Manghi

Os membros do Conselho de Administração da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul - Cabergs, abaixo-assinados, tendo examinado o Balanço Patrimonial do
Exercício findos em 2012 e 2011, Demonstração de Resultados, Demonstração do Valor Abrangente,
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Direto, Demonstração do Valor Adicionado – DVA,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, as Notas Explicativas, bem como o Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da TGB Auditores e Consultores, assinado
pela Sra. Rosangela Pereira Peixoto, CRC/RS nº 65932/O-7, datado de 28-01-2013, e, ainda, a opinião
exarada pelo Conselho Fiscal da Instituição em seu Parecer, datado de 01-03-2013, aprovam as contas da
Diretoria Executiva da Cabergs relativas ao exercício em referência e nos termos consubstanciados nos
documentos antes mencionados.

Porto Alegre, 22 de março de 2013.

Ricardo Parula Bidesi - Presidente
Antonio Carlos Jorge Moscoso

Vitor Hugo Arpini
Ubirajara Carvalho Rodrigues

Zenar Eckert
Gaspar Saikoski

José Ricardo Cardoso Cosentino
João Alberto Prado da Silva

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



EXPEDIENTE:

Diretoria Executiva:

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Sergei Julio dos Santos
Diretor-Presidente

José Carlos Rodrigues Ledur
Diretor Financeiro e Administrativo

Gilnei Silva Nunes
Diretor de Operações

Luis Antônio Colombo - Presidente
Dirce Thereza Michel
Vitor Luis Manghi

Ana Christina Belloc Nunes da Silva - Substituto do Presidente
Paulo Henrique Paludo
Neiva Izabel Dalcin Streck

Ricardo Parúla Bidesi - Presidente
Antônio Carlos Jorge Moscoso
Vitor Hugo Arpini
Ubirajara Carvalho Rodrigues
Gaspar Saikoski
Zenar Eckert

Jorge Alberto Barcelos Panta - Substituto do Presidente
Suelene Muller Lermen
João Alberto Prado da Silva
José Ricardo Cardoso Consentino
Analice Prochnow Leitão
Francisco Jose Bruno Piraino

Membros Efetivos:

Membros Suplentes:

Membros Efetivos:

Membros Suplentes:
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Associada Patrocinadora Instituidora

Associada Patrocinadora Fundadora

Associada Patrocinadora por Convênio de Adesão

Cabergs – Rua Siqueira Campos, 736. CEP 90010-000. Porto Alegre/RS – www.cabergs.org.br
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