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Em 2013, 83% dos beneficiários utilizaram
a Cabergs Saúde pelo menos uma vez no ano

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
Seja mais esperto que a gripe,
não espere ela chegar.

Vacine-se!

Fonte: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/vacina-gripe/vacina-gripe.shtml

Conheça a Cabergs

Pesquisar rede credenciada pelo
site da Cabergs é rápido e fácil

Falece um dos criadores da Cabergs Seguros

Prevenção em foco

“Todas as mulheres passam pelo climatério.
Algumas sentem mais, outras menos”
Fase de “transição” pela qual toda mulher passa, entre o período reprodutivo e fértil e o não reprodutivo, o climatério
causa tanto alterações fisiológicas, como a diminuição da produção dos hormônios, quanto no sistema nervoso
central. Superá-lo pode não ser fácil: o período, que culmina com a menopausa, ainda costuma acontecer junto com
outras mudanças importantes da vida, como filhos saindo de casa para ter vida própria ou a aposentadoria.

Qualidade de vida e bem estar

A mulher deve dividir as tarefas com os homens
Se antes as mulheres enfrentavam preconceitos no mercado de trabalho,
hoje são até preferidas em algumas empresas.
Essa é a visão da consultora, Diretora Executiva da Schein
Gestão Empresarial e Diretora de Gestão Empresarial e Inovação
da ASBRAV, Madeleine Schein, que vê as pessoas do sexo feminino
mais flexíveis e envolvidas com o que fazem.
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