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Os associados que desejam 
candidatar-se aos referidos cargos 
deverão apresentar as suas 
respectivas chapas eleitorais, na 
Secretaria Geral da Entidade até às 
17h do dia 4 de setembro de 2017, 
desde que preenchidos os 
requisitos previstos no Estatuto 
Social e no Regulamento da 
Assembleia Geral. A Secretaria 
Geral fica localizada na Rua 

Siqueira Campos, 736, 11º andar, 
Porto Alegre/RS. As inscrições se 
iniciaram em 21 de agosto.

As futuras gestões assumirão seus 
mandatos conforme o Re-
gulamento de Assembleia Geral. 
Para se candidatar, é necessário 
preencher a Ficha de Inscrição de 
Chapa, o Termo de Responsa-
bilidade e a Declaração Individual, 

que podem ser encontrados no 
hotsite Eleições 2017, endereço 
http://eleicoes.cabergs.org.br.  
Nesse mesmo endereço, se 
encontram o Estatuto Social, 
Regulamento de Assembleia 
Geral, a Resolução Normativa n. 
311, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), Política 
de Governança Corporativa e o 
Código de Ética da Cabergs.

JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS 
OS EDITAIS DAS ELEIÇÕES 
DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
As eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal ocorrem em novembro, pela primeira vez de forma 
conjunta. Os editais de convocação das eleições foram publicados no dia 21 de agosto, e estão disponíveis no 
endereço http://eleicoes.cabergs.org.br, clicando em Documentos. As votações serão, exclusivamente,  on-
line e somente o titular do plano tem direito ao voto.  

ATENÇÃO: Para votar, é necessário estar com o cadastro atualizado. A data limite de atualização do 
cadastro é até dia . Fique atento se seu endereço, telefone, número de celular e e-mail estão 2 de outubro
corretos. 

Confira o calendário da eleição



Conheça a Cabergs

VOCÊ JÁ CONHECE O SITE
DA CABERGS SEGUROS?

Ao acessar cabergsseguros.com.br, 
você encontra informações sobre 
as suas Apólices de Seguro de Vida 
e conhece os diversos produtos 
comercializados pela Cabergs 
Seguros. Para consultar seus dados 
cadastrais, fazer solicitação de 

certificados e imprimir o for-
mulário para alteração de 
beneficiários dos Seguros de Vida, 
é só entrar na Área Exclusiva com 
seu login e senha. Já no canal 
Contatos, você pode encaminhar 
dúvidas e sugestões. Nossa 

equipe estará sempre pronta para 
atender às suas necessidades.

E para você que vai viajar de férias 
ou a trabalho, oferecemos o 
Seguro Viagem. 

Para solicitar uma cotação ou contratar o serviço, basta entrar em nosso site ou nos contatar pelos e-
mails: comercial@cabergsseguros.com.br ou seguros_vida@cabergsseguros.com.br. Vale a pena 
conferir! Acesse nosso site http://www.cabergsseguros.com.br/ e conheça os nossos produtos. A 
Cabergs Seguros está sempre à sua disposição.



Qualidade de vida e bem-estar

1º passo: Escove as superfícies voltadas para a bochecha dos 
dentes superiores e, depois, dos inferiores.
2º passo: Escove as superfícies internas dos dentes superiores e, 
depois, dos inferiores.
3º passo: Escove as superfícies de mastigação.
4º passo: Para manter o hálito puro, finalize escovando a língua, 
locais onde muitas bactérias ficam alojadas.

Fique atento à saúde da sua boca. Escove os dentes 
corretamente, evite o tabagismo e consulte seu 
dentista de 6 em 6 meses. Com pequenas atitudes, é 
possível evitar grandes complicações. Cuide-se!

Atenção à saúde bucal
A saúde bucal  também é 
responsável pela saúde geral 
do corpo, pois é através dela 
que nos alimentamos. Quando 
a boca apresenta doenças e 
bactérias prejudiciais para a 
saúde, é bem provável que 
essas patologias entrem em 
contato com o restante do 
corpo  e  comprometam o 
funcionamento do organismo. 
Com base nessas informações, 
a Cabergs dedicou o mês de 
agosto, do seu calendário de 
prevenção, para esclarecer 
sobre o assunto.

São várias as doenças que 
podem acometer a boca. Além 
de problemas como cárie, placa 
bacteriana e pulpite,  que 

afetam os dentes ,  outras 
mazelas  podem at ingir  o 
restante da boca, como afta, 
gengivite e câncer de boca. A 
causa mais comum de todas 
essas doenças é a má higiene, 
sendo o tabagismo também o 
grande responsável no con-
tágio de algumas delas. Nesse 
caso, é muito importante estar 
atento aos cuidados com a 
higiene da boca.

A cirurgiã-dentista Adriana 
Albarello, da Clínica Diferencial 
Odontologia, afirma que a 
saúde bucal pede atenção 
desde a gravidez até a terceira 
idade. Segundo ela, durante a 
gestação, a mãe precisa vigiar 
possíveis inflamações na gen-

giva. Adriana também explica 
como cuidar da boca dos 
pequenos: “Com as crianças, os 
cuidados são os mesmos: 
escovação correta, uso de fio 
dental e visitas frequentes ao 
dentista para prevenção”. Na 
terceira idade, se houver uso de 
próteses removíveis, é preciso 
realizar a troca delas no perí-
odo de 5 anos.

Dentre as alternativas de 
higiene da boca, a escovação é 
a mais importante delas e deve 
ser feita, no mínimo, três vezes 
ao dia. A cirurgiã-dentista 
explica o passo a passo da 
escovação correta dos dentes:



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O crescimento das receitas no mês decorreu do reajuste da tabela do PAM II referente aos beneficiários inscritos 
nesse plano até 31-12-2003. 
A redução de 10,08% nas despesas do mês em relação ao mês anterior, reflete uma menor utilização no período. 
Por outro lado, as despesas cresceram 17,33% em relação ao mesmo mês do ano anterior, destacando-se os 
gastos do PAM II.

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

Mostra a relação entre despesas administrativas

e o total das receitas com operação de planos

de saúde (contribuições). 

Índice de Sinistralidade = Despesas 

Assistenciais/Receitas de Contribuições.

A sinistralidade demonstra a relação entre

despesas assistenciais e o total das receitas

de contribuições. 

Índice de Despesas Administrativas = Despesas 

Administrativas/Contraprestações Efetivas.

A sinistralidade apurada sobre a posição dos saldos de julho/2017 manteve-se estável em relação ao mês anterior.

A variação de 2,10% nas Despesas Administrativas e o crescimento das Receitas em julho, quando comparadas ao

mês anterior, contribuíram para a redução do indicador no mês, tendência observada nos meses anteriores.



Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS 

O principal motivo de descredenciamentos 
continua sendo a falta de movimentação 
financeira nos últimos 24 meses, com a 
exclusão de dez profissionais.  Dos demais, três 
não exercem mais a atividade profissional, dois 
se aposentaram, dois optaram por atendimento 
particular e um optou por realizar cobrança 
particular irregular.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 



Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

 *PROMED – 50% desse valor é subsidiado pelas Patrocinadoras.
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CURTA nossa página e fique 

SEMPRE bem-informado!

/cabergssaude


