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Bem vindos a uma
nova Cabergs
O dia 31 de Julho foi marcado pela apresentação de
uma nova identidade visual e novo site da Cabergs.
Participaram do evento membros da Diretoria,
representantes de entidades associativas, e
Diretores das empresas patrocinadoras, como o
presidente do Banrisul, Túlio Zamin.
As mudanças anunciadas resultam de mais de um
ano de trabalho e refletem estratégias para ampliar
e modernizar a comunicação da Cabergs com os
beneficiários, credenciados e demais públicos.
Como destacou em seu discurso de abertura da
cerimônia, o Diretor-Presidente Sergei Julio dos
Santos, as novidades são resultado de um esforço
conjunto e marcam uma nova jornada da Cabergs,
cada vez mais focada na busca pelo
profissionalismo na gestão.
A nova arquitetura de marcas consolida uma
identidade unificada para a Cabergs, diferenciando
as operações de Saúde e Seguros por meio de
cores. A empresa Néktar Design foi a responsável
pela criação das novas logos e o novo site foi um
projeto em conjunto entre a DZ Estudio e Cabergs.
A cerimônia também teve a apresentação de vídeo
institucional, produzido pela Estúdio Índigo, que
retoma a ideia referida nas mudanças visuais e de
gestão, reforçando o argumento de “Uma nova
Cabergs”. Outra atração do evento foi a
apresentação do Coral do Banrisul, formado por
funcionários, que fez o encerramento da cerimônia.

Da esquerda para direita: Dir. José Carlos R. Ledur, Pres. Túlio Zamin, Pres. Sergei
J. dos Santos, Dir. Julimar R. Rota, Dir. Gilnei S. Nunes, Dir. Clóvis Zago e Dir. Jose Paris.

Presidente Sergei J. dos Santos fala aos convidados

As marcas

Proximidade, acolhimento, confiança,
transparência e solidez. Estes foram os atributos
norteadores para a criação da nova identidade
visual da Cabergs. Trata-se de uma releitura da
marca anterior, que traz elementos estilizados,
como os cubos presentes na marca do Banrisul. A
extensão da figura forma uma espécie de fita que,
além de dar a sensação de movimento, fica sobre o
nome Cabergs, transmitindo a ideia de proteção,
cuidado, acolhimento.

Está à disposição em nosso site
www.cabergs.org.br o Relatório
de Atividades 2011. Acesse e
confira as informações e números
mais relevantes dos seus planos
de saúde.

Conheça a Cabergs

ComuniCabergs

TEM NOVIDADE NA REDE:
SITE DA CABERGS DE CARA NOVA!
A mudança visual da Cabergs é parte de
transformações realizadas por meio do
trabalho de comunicação. Por isso,
também parte desta nova estratégia a
r e f o r m u l a ç ã o d o s i t e
www.cabergs.org.br, que visa facilitar a
interação com os públicos, qualificar a
presença digital e a comunicação online da Cabergs.
O desenvolvimento do novo site foi um
trabalho em conjunto entre a DZ
Estudio, responsável pela arquitetura
da informação e layout, e a área de
Tecnologia da Informação da Cabergs,
que ficou com a programação da página.
Além de destacar a marca Cabergs
Saúde, o novo site traz uma identidade
visual atrativa, mais serviços aos
beneficiários e novas áreas aos
credenciados. Foi realizado um trabalho
de arquitetura da informação, que
permitiu organizar e dispor o conteúdo
de uma forma mais objetiva e amigável.
Assim, o beneficiário passa a ter acesso
mais facilmente às informações dos
planos e programas, bem como a
conteúdos informativos sobre saúde e
prevenção através, por exemplo, do
Saúde e Bem Estar. Outra novidade é o
Guia Prático, que contém as perguntas
frequentes respondidas de forma clara
e objetiva.
A inclusão de novas áreas tem a
finalidade de tornar o site um espaço de
autosserviço, possibilitando ao
associado resolver suas demandas com
agilidade e conveniência, por meio dos
serviços e informações on-line.

Algumas novidades
Seja Credenciado: os profissionais – médicos e dentistas clínicas, hospitais e laboratórios, poderão enviar diretamente
pelo site da Cabergs sua proposta de credenciamento.
Seja Beneficiário: traz informações gerais sobre os planos e a
opção de impressão do Documento de Adesão na Cabergs (DAC).
Saúde e Bem Estar: espaço dedicado a conteúdos sobre saúde,
prevenção e qualidade de vida.

Cabergs nas redes sociais
Além do site, temos outros espaços na
web nos quais o beneficiário pode
interagir conosco, acessar notícias,
informações, conteúdos e novidades.
Há pouco mais de um ano a Cabergs
possui perfis nas redes sociais
Facebook e Twitter (@cabergssaude),
canais interativos, que também podem
ser acessados diretamente pelo novo
site.

Rede credenciada

RETOMADO CONTRATO COM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE CANOAS
No dia 18 de julho, a Diretoria
da Cabergs esteve no
Hospital Universitário Ulbra /
Mãe de Deus, de Canoas, com
a finalidade de celebrar um
contrato recente. O hospital
retornou às atividades sob a
administração do Sistema de
Saúde Mãe de Deus, que vem
promovendo mudanças e
ampliação dos serviços
oferecidos. A troca de direção
tornou necessária a
assinatura de um novo
contrato com a Cabergs.
Co m i ss o , g a n h a m o s
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 hospitalar,
estão incluídas 28
especialidades médicas, 18
serviços de diagnóstico,
sendo que o hospital é
referência em especialidades
co m o a t r a u m a t o l o g i a ,
exames de audiometria e
pronto atendimento
pediátrico e obstétrico.

Mais sobre o hospital:
O HU está sob a administração
do Sistema de Saúde Mãe de
Deus desde 07 de janeiro de
2011, por meio de contrato
com a Prefeitura Municipal de
Canoas e o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, que
prevê a gestão Mãe de Deus
durante cinco anos. Estima-se
que ainda em 2012, o hospital
funcione com sua capacidade
total. Localizado no Campus da
U l b r a , o H U t e m
aproximadamente 56.750 m²
de área física, distribuída em 10
andares. De seus 480 leitos de
internação, 250 estão ativos.
Como contatá-lo:
Na Av. Farroupilha, 8001 –
Prédio 21 - Canoas/RS
Tel. Central: (51) 3464-9600

AUMENTO DA
REDE EM
SAPIRANGA
Os beneficiários da cidade de
Sapiranga e região passam a
contar, a partir de agosto, com
os serviços do Centro Médico
Sapiranga. Fundado em março
de 1977, o agora credenciado
dispõe de 39 profissionais,
distribuídos em 12 diferentes
especialidades, além de
exames e procedimentos.

As especialidades
- Cirurgia do Aparelho
Digestivo;
- Cirurgia Geral;
- Dermatologia;
- Gastroenterologia;
- Ginecologia;
- Mastologia;
- Medicina Interna ou Clínica
Médica;
- Neurologia Pediátrica;
- Obstetrícia;
- Oftalmologia;
- Pediatria.

Como contatá-lo:
Centro Médico Sapiranga
Av. João Corrêa, 683
Centro - Sapiranga/RS
Tel (51) 3599-8300
contato@centroms.com.br
Fachada do HU

CABERGS AMPLIA REDE CREDENCIADA EM CRUZ ALTA
Desde a segunda quinzena do mês de julho, os beneficiários da Cabergs na 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 reduzida rede credenciada. A ação dá continuidade
a uma série de novos credenciamentos no interior do RS e faz parte das prioridades da atual Diretoria.
Os novos credenciados atendem pelas seguintes especialidades: reumatologista, anestesista, pediatra, cirurgia do
aparelho digestivo, cirurgia geral, cirurgia toráxica, ginecologia, hematologia, hemoterapia, infectologia, mastologia,
medicina geral e comunitária, medicina interna ou clínica médica, nefrologia, neurologia, obstetrícia,
otorrinolaringologia, proctologia e urologia. Os atendimentos serão em consultórios próprios e no Hospital Santa Lúcia
de Cruz Alta.
Contato: Sociedade dos Médicos de Cruz Alta
(55) 3322-7000

Você nos nossos planos

BENEFICIÁRIOS INSCRITOS NO PAM TÊM
DIREITO À MIGRAÇÃO PARA O PAM II
No mês de junho, completou 14 anos
da edição da Lei nº 9.656/98,
também conhecida como Lei dos
Planos de Saúde, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de
assistência à saúde no Brasil. Foi a
partir dela que, em 2002, a Cabergs
lançou três novos planos
regulamentados, ou seja, criados de
acordo com as determinações da
referida lei, que contempla a
cobertura mínima obrigatória para
consultas, exames e tratamentos,
denominada Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde. Todos esses novos
planos atendem à segmentação
assistencial ambulatorial e
hospitalar, com obstetrícia, isto é, têm
cobertura para consultas, exames,
tratamentos e internações, inclusive
parto. Estes planos foram agrupados
sob a denominação PAM II e dividemse em PAMEG II, PAMFA II e PAMO II.
Assim, por disposição legal, desde
2002 todos os novos beneficiários e
seus dependentes são inscritos em
um dos planos do PAM II. Os demais
associados, que ainda estão nos
planos antigos, têm direito à
migração de seu contrato para os
planos regulamentados, que são
adequados às novas coberturas
previstas na Lei nº 9656/98.

Quanto ao custeio, no PAM II as
empresas patrocinadoras continuam
a subsidiar as mensalidades (exceto
no pós-emprego), o que garante um
aporte que varia de 10% a 70%,
conforme faixa salarial e faixa etária
do funcionário da ativa. Para saber
como fica cada caso, você pode entrar
em contato com a Cabergs e fazer
uma simulação.

Contato
www.cabergs.org.br
E-mail: beneficiario@cabergs.org.br
Poa e Grande Poa (51) 3210-9707
Demais regiões 0800 051 2142

EXPEDIENTE

Quanto a cobertura, abaixo segue quadro comparativo, que traz as principais
diferenças entre os planos:

Cobertura
Fisioterapia

PAM

PAM II

Ambulatorial - 10 sessões ao mês.
Neurologia e ortopedia - 20 sessões/mês.
Em internação - 2 sessões ao dia.

Transplantes

Córnea e rim, e despesas com doadores
vivos.

Hemodiálise e Diálise Peritonial

Casos agudos, em pacientes internados

Cirurgias Buco-Maxilo Faciais

Qualquer caso decorrente de acidente

OPME*

Internação Psiquiátrica

Outras Coberturas

Acomodação Hospitalar

Materiais ligados ao ato cirúrgico,
conforme Regulamento

Todas solicitadas pelo médico.
Não há limites.
Córnea, rim, medula óssea - autólogo e
alogênio- e despesas c/ doadores vivos
Qualquer caso

Qualquer caso
Materiais ligados ao ato cirúrgico,
conforme Legislação
Com cobertura, conforme
Regulamento

Sem cobertura

Fonoaudiologia, psicologia, nutricionista e terapia ocupacional

Fonoaudiologia e psicologia.
Com coparticipação
Privativo - copartic. de 3% a 15%
Semi-privativo - copartic. de 1,5% a 7,5%

Sem coparticipação
Semi-privativo
É possível optar por privativo, pagando à Cabergs
a diferença de acomodação e honorários médicos

* Órtese, prótese e materias especiais

Apólice Vida
R$ 50.000,00 sai para Santa Maria
No dia 18 de julho a Cabergs Corretora de Seguros entregou na Agência Santa
Maria, o prêmio de R$ 50.00,00 da VG/AP 3627 (Apólice Optativa dos Funcionários
do Banrisul) para a funcionária Rejane Maria Callegaro Fava. Juntamente com a
Icatu Seguradora e Superintendência da Fronteira, foi realizado um café da manhã
com a presença de Gerentes e Operadores das agências de Santa Maria.
Na oportunidade, o representante da Cabergs Seguros, Dir. Clóvis Renan Zago e a
Superintendente da Icatu Seguros, Fatima Bergamaschi, reiteraram a importância
dos funcionários manterem suas apólices de Seguro de Vida. Zago também
aproveitou a ocasião para falar do DIT (Diária de Incapacidade Temporária), o mais
novo produto do portfólio da Cabergs Seguros, que garante ao segurado o
pagamento de diária de acordo com o valor contratado e estipulado na apólice,
pelos dias em que o segurado não puder trabalhar, devido a doença ou acidentes
pessoais.
Outros presentes no evento foram Sr. Dinei Faller - Superintendente Banrisul
Regional Fronteira, Claudia Berwanger (Icatu Seguros) e agenciadores.

Contate já e saiba como fazer o seu seguro!
seguros_vida@cabergsseguros.com.br Tel. (51) 3210-9706
www.cabergsseguros.com.br
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