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FIQUE ATENTO ÀS ELEIÇÕES DOS
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
Em novembro deste ano, será
realizada a eleição para os
Conselhos de Administração e
Fiscal, sendo feita, pela primeira
vez, de forma conjunta. Para votar,
é muito importante estar com o
cadastro atualizado, informando,
quando houver, mudança de
endereço, telefone, número de
celular e e-mail.
Na hora de atualizar seu cadastro,
é preciso enviar uma foto de cada
beneficiário acima de 5 anos e o
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número do CPF dos dependentes
com mais de 16 anos. Esses passos
são importantes para manter sua
ficha cadastral completa. Você
pode realizar a atualização através
do site, acessando a área restrita
do beneficiário, pelo aplicativo da
Cabergs Saúde ou pelo telefone
0800 051 2142.

Atenção: a data limite para
atualização do cadastro é dia 2 de
outubro. Só assim você estará
habilitado para votar.

Mantenha seu e-mail, telefone

e endereço atualizados.
Assim você fica sempre informado sobre
as novidades e benefícios da Cabergs.

Como fazer a

atualização cadastral?

Atualize seu

cadastro e
fique bem
informado!

Os pleitos acontecem de forma
eletrônica, com votação pela
Internet, desde 2013. Os conselhos irão assumir o cargo ao ﬁnal
dos mandatos vigentes. Conﬁra o
Regulamento da Assembleia
Geral.

Atenção!

-Pelo site, na área restrita do beneficiário;
-Pelo aplicativo para celular Cabergs Saúde;
-Pelo telefone 0800 051 2142.

É importante enviar fotos dos
beneficiários acima de 5 anos e o CPF dos
dependentes com mais de 16 anos.

Conheça a Cabergs

CARTA VERDE
O Seguro Carta Verde é um seguro obrigatório
para veículos matriculados no Brasil que
estejam em viagem internacional pelo
Mercosul, mesmo que o automóvel possua um
seguro completo, com extensão de perímetro.
Sem a contratação do Seguro Carta Verde, o
veículo é impedido de ultrapassar os limites
aduaneiros no país de destino. Ele oferece
coberturas e valores de garantias padrão para
o Mercosul, além de ter sua apresentação
obrigatória nas aduanas.

As coberturas e os limites mínimos obrigatórios são os seguintes:
US$ 40.000,00 por pessoa
danos corporais, morte,
despesas médico-hospitalares
e/ou invalidez permanente;

US$ 20.000,00 por terceiro
danos materiais;

* em dólares norte-americanos

SEGURO VIAGEM TERRESTRE
É um seguro destinado a qualquer pessoa que vá
viajar em território nacional ou internacional, seja
de carro, moto, caminhão ou ônibus. Ele garante
assistência em caso de necessidade médica, bem
como ajuda financeira em casos de invalidez ou
morte.
Os dois seguros podem ser contratados,
lembrando que um é o complemento do outro,
sendo o Seguro Carta Verde obrigatório.

Entre em contato com a Cabergs e solicite sua cotação:
Carta Verde:
(51) 3262-9259 / (51) 3262-9251
seguros_auto@cabergsseguros.com.br

Seguro Viagem:
(51) 3262-9252 / (51) 3262-9247
(51) 3262-9258 / (51) 3262-9245
seguros_vida@cabergsseguros.com.br
comercial@cabergsseguros.com.br

Qualidade de vida e bem-estar

Vivendo com doenças oculares
A Cabergs Saúde dedicou a campanha Julho Violeta ao referido mês com o objetivo de chamar
a atenção à saúde ocular. Os temas mais abordados foram os cuidados com os olhos e a
prevenção de doenças. Também foram destacadas as patologias mais comuns que podem
afetar a visão, como a blefarite, a catarata, a conjuntivite, o glaucoma, a retinopatia diabética, o
terçol e o pterígio. Para entender melhor a importância de cuidar da saúde ocular, a Cabergs
entrevistou o beneﬁciário Rafael Martins, que é deﬁciente visual e membro da Associação de
Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS).

Rafael nos contou que foi diagnosticado, aos 17 anos, com
glaucoma e retinose pigmentar,
ambas doenças hereditárias. O
glaucoma é uma doença que
atinge o nervo óptico e envolve a
perda de células da retina responsáveis por enviar os impulsos
nervosos ao cérebro, enquanto a
retinose pigmentar causa a degeneração da retina, que captura
imagens a partir do campo visual.
Desde a infância, o beneﬁciário
sentia incômodo nos olhos e
diﬁculdade de visão, porém
sempre acreditou se tratar de
alguma doença refrativa, que
poderia ser corrigida com óculos e
lentes. O histórico familiar dele
reforça as causas das doenças,
uma vez que seu avô teve um olho
retirado por conta do glaucoma.
Alguns dos sintomas que atingiram a visão de Rafael, como a
diﬁculdade de enxergar com
pouca luz, ardência e vermelhidão, se tornaram cada vez mais

fortes. Hoje, ele utiliza colírios,
suplementos e vitaminas para
controlar os sintomas do glaucoma, manifestados no olho
esquerdo, e da retinose pigmentar, mais intensos no olho direito.
“Sou um cara com baixa capacidade de visão, mas acredito que
a maioria das pessoas na minha
atual situação não estaria mais
enxergando”,
aﬁrma o beneﬁciário. Quando
falamos em saúde ocular, Rafael
cita a prevenção e a boa alimentação como cruciais para evitar
problemas nos olhos. Ele também
sugere que “Se nas escolas as
crianças fossem veriﬁcadas, com
realização de exames como
acuidade e pressão ocular, poderse-ia evitar a perda de visão ou
problemas para enxergar no
futuro”.

Na imagem abaixo,
o painel de divulgação
da campanha julho violeta
exposto na entrada da
Cabergs em Porto Alegre.

Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Receitas: contribuições dos
associados e das patrocinadoras.
Despesas: gastos assistenciais
(consultas, exames, terapias e
internações), mais
as despesas administrativas.

As despesas cresceram 8,84% em relação ao mês anterior, resultado da sazonalidade na utilização
dos planos e programas. A variação das despesas em relação ao mesmo mês do ano anterior foi de
4,87%, abaixo do projetado no orçamento para o mesmo período de 2017.

Índice de Sinistralidade = Despesas
Assistenciais/Receitas de Contribuições.

Índice de Despesas Administrativas = Despesas
Administrativas/Contraprestações Efetivas.

A sinistralidade demonstra a relação entre
despesas assistenciais e o total das receitas
de contribuições.

Mostra a relação entre despesas administrativas
e o total das receitas com operação de planos
de saúde (contribuições).

O crescimento das despesas assistenciais em junho/2017 demonstra a tendência de aumento da sinistralidade,
observada no mesmo período em anos anteriores.

Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS
Nesse mês 2 credenciados foram removidos por
falta de movimentação ﬁnanceira nos últimos
24 meses e 1 por não exercer mais a atividade
proﬁssional.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA

Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

*PROMED – 50% desse valor é subsidiado pelas Patrocinadoras.

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO

CURTA
nossa página e ﬁque

SEMPRE
bem-informado
/cabergssaude
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