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Migração do PBI da FBSS pode ter
efeitos para beneficiários aposentados

SITUAÇÃO

I - Renda Vitalícia

ASSISTIDOS

Nada se altera

Nada se altera

CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE PAMES

Conheça a Cabergs

Saiba como retirar seu Extrato de Despesas
para o Imposto de Renda

Confira passo a passo
1 Acesse www.cabergs.org.br escolha seu perfil

“Sou Beneficiário” e faça seu login (identificação
e senha).

3 Escolha o período cujo extrato você quer obter.

2 Você entrará na Área do Beneficiário. No menu
Extratos, à esquerda, clique em “Anual”.

4 Agora é só clicar em Pesquisar

Prevenção em foco

Blitz conscientiza sobre cuidados
contra o câncer de pele
A equipe da Cabergs Saúde voltou a se mobilizar nos meses de janeiro e fevereiro para conscientizar
os beneficiários sobre os cuidados que se deve ter contra o câncer de pele, doença que registra,
segundo o Instituto Nacional do Câncer, 140 mil novos casos por ano no Brasil.

Protetor solar mais barato
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Qualidade de vida e bem estar

Volta às aulas: saiba como auxiliar
seu filho na readaptação à rotina escolar
Com o fim das férias de verão é comum que crianças e adolescentes tenham dificuldades para se readaptarem à rotina
de aulas. E quando os problemas persistem, podem comprometer o rendimento do estudante. Um exemplo é a dificuldade
para restabelecer os hábitos do sono, deixando crianças e adolescentes sonolentos e desatentos em sala de aula.
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* Por Fabiola Alba, psicóloga conveniada à Cabergs Saúde
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