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DIRETORIA LANÇA PROJETO PARA
MELHORIA DE PROCESSOS
Buscar permanentemente a
melhoria dos processos de
trabalho é essencial para toda e
qualquer organização. Por isso,
em fevereiro, a diretoria da
Cabergs Saúde apresentou aos
seus colaboradores o Projeto
Gestão por Processos. O objetivo
é voltar a organização para uma
visão processual das atividades,
redesenhando cada uma delas
dentro de um processo produtivo. Assim, será possível identificar atividades que não
agregam valor, assim como as
etapas críticas (gargalos) e as
atividades-chave. Conhecendo
esses fatores, pode-se alcançar
meios mais eficientes para sua
otimização, alavancando a per-

formance da operadora.
Para que isso aconteça, é
fundamental a interação entre as
várias atividades que são
realizadas na Cabergs pelos
diversos setores, uma vez que
hoje as atividades raramente são
realizadas por uma única área. O
novo modelo apresenta uma
visão bastante abrangente, em
que a busca por ganhos está
vinculada a esse modelo de
gestão, envolvendo colaboradores, beneficiários, rede credenciada, patrocinadores e fornecedores, facilitando e promovendo o engajamento e a
comunicação das partes envolvidas.
As estratégias do projeto Gestão

por Processos são: garantir a
excelência no atendimento do
cliente e da assistência à saúde,
aprimorar a gestão do conhecimento, assegurar a sustentabilidade financeira, fomentar a
melhoria contínua da gestão e
fortalecer a imagem institucional.
A Cabergs Saúde, para esse
projeto, conta com o apoio de
um grupo específico, composto
por colaboradores e por uma
consultoria para dar o suporte
técnico. Com processos mais
claros e dinâmicos, toda a
sistemática é aprimorada e o
objetivo alcançado: ser a melhor
operadora de plano de saúde no
segmento de autogestão.

Conheça a Cabergs

DE OLHO NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Você sabia que pode acessar seu extrato anual de despesas médicas pelo Aplicativo Cabergs Saúde? O
documento, necessário para deduções de custos com os planos de saúde do Imposto de Renda (IR), já
está disponível, tanto no site quanto na ferramenta para celular. A novidade da Receita Federal para este
ano é que ela passa a solicitar, também, o e-mail e o número de celular dos contribuintes. O período
para entrega das declarações é de 2 de março a 28 de abril.
Conﬁra, a seguir, o passo a passo para consultar seu Extrato.
Pelo site:
Acesse www.cabergs.org.br e faça
1 seu
login (identificação e senha).

Área do Beneﬁciário, selecione “Anual”
2 noNa menu
“Extratos”, à esquerda.

3

4 Em seguida, clique em “Pesquisar”.

Selecione o período que você
deseja consultar (2016).

Conheça a Cabergs

Pelo Aplicativo Cabergs Saúde:

1 Clique na opção “Extratos”.

Em seguida, marque

2 Faça seu login.

5

4 “2016” na opção

“Ano” e clique em
“Pesquisar”.

3

Na opção “Periodicidade”,
escolha “anual”.

Pronto, irá aparecer na sua
tela o valor total e a opção
de extratos individuais.
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2016
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A CABERGS SEGUROS DIVULGA RESULTADOS POSITIVOS
A Cabergs Seguros acaba de divulgar
seus resultados referentes ao ano de
2016. A corretora apresentou um
crescimento expressivo em relação à
receita dos anos anteriores (conﬁra na
tabela). Nos últimos cinco anos, houve
um crescimento muito grande na
comercialização de seguros pelo
Banrisul. Naturalmente, esse aumento
se reﬂetiu no crescimento dos
resultados da Corretora de Seguros.
Além disso, a Corretora de Seguros, em

associação ao Banco, ampliou sua
carteira de produtos, trazendo para a
operação ramos de seguros que
contribuíram para esse crescimento.
A Cabergs Seguros, por ser um braço da
Cabergs Saúde, reverte seus resultados
para a operadora, a título de comissão
de corretagem de seguros. Por isso,
esses números favorecem os mais de 40
mil beneﬁciários da Cabergs Saúde. “A
Cabergs Seguros tornou-se uma ótima
fonte de receita para o Plano de Saúde,

portanto, é muito importante os colegas
do Banrisul divulgarem os produtos
comercializados pela Cabergs, que
somados com a participação nos
produtos de seguros vendidos no
Banrisul, a parceria com a Banrisul
Consórcio e os Seguros de Vida dos
empregados ativos e aposentados,
tornarão a Cabergs Saúde cada vez mais
forte”, aﬁrma Clóvis Renan Zago, diretor
da Cabergs Seguros.

Prevenção em foco

JANEIRO BRANCO E
A SAÚDE MENTAL
Janeiro foi escolhido como o mês
dedicado aos cuidados mentais, uma vez
que o início do ano traz inúmeras
reflexões e planejamentos. A Campanha
Nacional do Janeiro Branco (janeirobranco.com.br), que teve início em 2014,
busca trazer esse importante assunto
para o calendário de prevenção e saúde
do país e agora também da Cabergs
Saúde.
O objetivo é fomentar debates, reflexões
e planejar ações em prol da saúde
mental e da felicidade ao longo do ano
todo. O Janeiro Branco quer mostrar que
é sempre possível o fechamento e a
abertura de novos ciclos em busca de
vidas novas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde
mental é um conceito complexo, pois vai
além da mera ausência de doenças. Ela é
determinada por uma série de fatores
socioeconômicos, biológicos e
ambientais.
Muitos fatores, segundo a OMS, podem
prejudicar a saúde mental de um
indivíduo, como condições de trabalho,
estilo de vida e até mesmo exclusão
social. Saúde mental pode ser definida
como um estado de bem-estar em que a

pessoa consegue lidar com as tensões
normais da vida, pode trabalhar de
forma produtiva, através das suas
próprias habilidades, e é capaz de fazer
contribuições para a sua comunidade.
“A ideia da campanha é desmistificar o
assunto, falar de maneira fácil, direta e
sem tabus”, afirma a psicóloga Clarice
Pereira Maia. Segundo a profissional,
todos temos algum grau de transtorno
ansioso, o que temos que analisar é se
a pessoa consegue organizar esse
sentimento. “Quanto tempo eu fico
com raiva? Quanto tempo eu fico com
medo? E esse medo me impede de
fazer alguma coisa? Se eu não consigo
controlar e organizar essas sensações,

é hora de procurar
ajuda”.
E você? Como tem
cuidado da sua saúde
mental? Você consegue definir o que
lhe faz bem? Pare e
pense por uns minutos o que lhe faz
sorrir e sentir felicidade? O que lhe
impede de ter essa sensação todos os
dias? O primeiro passo para uma saúde
mental de qualidade é a autoavaliação,
por isso, se você achar que precisa de
apoio profissional, não deixe para
amanhã. Cuidar da sua mente é cuidar
da sua vida!

CURTA nossa página e ﬁque
SEMPRE bem -informado!
Você já curtiu nossa página no Facebook?
Lá você encontra diversas informações sobre
saúde e prevenção e ainda acompanha as
transmissões ao vivo.

/cabergssaude

Qualidade de vida e bem-estar
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Fevereiro foi o mês para pensar na
infância e em seus cuidados. A
Campanha Fevereiro Roxo – Por
uma Infância Saudável, da Cabergs
Saúde, movimentou a operadora,
com conteúdos informativos
publicados no site, blog e na
página do Facebook. Mas o que,
afinal, significa ter uma infância
saudável?
“Infância saudável tem pouco refri
e muito suquinho natural, tem
pouco brinquedo eletrônico e
muita brincadeira ao ar livre, tem
pouco fast food e muita comidinha
de verdade! Infância saudável é
sinônimo de alimentação e vida
saudável!”, diz Manoela Kramer,
mãe da Luiza de 8 anos. Para
Luciane Henriques, mãe do Miguel,
de 11 anos, uma infância saudável
“é ter liberdade para brincar na rua,
para correr, pular, andar de bicicleta, subir em árvores, ralar o joelho,
cair e levantar. É ter uma alimentação saudável, dentro do possível. É
mostrar as boas escolhas, mesmo
que elas não sejam seguidas
sempre”.

nutróloga e médica clínica Lisiane
Santos. Para ela, o equilíbrio
envolve o apoio e amor familiar,
viver em um ambiente pacífico,
seja em casa, na comunidade ou
na escola, brincadeiras, estímulos
para desenvolvimento mental e,
claro, saúde. A alimentação é
outro fator muito importante para
uma infância saudável. "Crianças
devem ter uma alimentação
equilibrada, contendo todas as
classes de alimentos, preferindo
sempre alimentos naturais e
evitando ao máximo produtos
industrializados". De acordo com
a doutora, as crianças, na grande
maioria das vezes, assumem o
comportamento alimentar dos
adultos, por isso hábitos mais
saudáveis iniciam pelo exemplo
dos pais e das pessoas que
convivem diariamente com os
pequenos, como irmãos, avós, tios
e primos.

te familiar, alimentação, desenvolvimento psicomotor, aproveitamento escolar, entre outros
fatores, e julgar a necessidade de
encaminhamento a outras especialidades, como oftalmologista,
alergista etc. “O que define a
criança é que ela é um ser em
c re s c i m e n t o, e l a n ã o n a s ce
completamente desenvolvida, e
por isso precisa de cuidados
especiais”, afirma o pediatra Paulo
Antônio Jardim Pires.

De acordo com o Dr. Paulo, o ideal
é que a criança frequente, durante
toda a fase da infância, o mesmo
profissional. Dessa forma, cria-se
uma relação entre pais, criança e
pediatra, sendo possível fazer um
acompanhamento mais qualificado. “O pediatra precisa entender a
linguagem da criança, principalmente a expressão corporal, que
irá indicar se ela tem dor ou não, e
saber entender a linguagem dos
A criança, mesmo que aparente- pais”, afirma.
mente saudável, deve ser assisti- Uma infância saudável é baseada
da por um pediatra, médico que a em hábitos saudáveis e equilíbrio.
acompanhará por toda a infância. Quando a família toda se envolve
"No meu ponto de vista, para uma O pediatra é capaz de analisar a nesse objetivo, é sucesso garantiinfância saudável, a criança deve criança como um todo, avaliando do. Vamos, juntos, cuidar dos
ter uma vida equilibrada", afirma a doenças físicas, mentais, ambien- nossos pequenos?
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