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Eleições para o Conselho de
Administração e Conselho Fiscal
QUEM PODE VOTAR?
As votações serão efetuadas somente pelos titulares dos planos, utilizando a senha que será enviada por e-mail ou SMS,
conforme escolha no hotsite https://eleicoes.cabergs.org.br/.
Os dados do titular, como e-mail e telefone, serão extraídos do cadastro da Cabergs Saúde, com atualizações realizadas até
o dia 02/10, conforme publicado nas edições nº 59, 60 e 61 do ComuniCabergs.

QUAL O PAPEL DE CADA CONSELHO?
Conselho de Administração

Conselho Fiscal

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela
deﬁnição geral das diretrizes de administração da
entidade. Atua por meio de 6 (seis) integrantes efetivos e
igual número de suplentes, os quais são eleitos pelos
associados e associadas patrocinadoras em assembleia
geral. O mandato dos integrantes deste conselho é de 4
(quatro) anos.

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela ﬁscalização
da Instituição e é composto por 3 (três) integrantes
efetivos e igual número de suplentes. Os integrantes têm
mandato de 2 (dois) anos e são escolhidos, dentre os
associados portadores de diploma de curso superior, em
uma das seguintes áreas: Administração, Ciências
Atuariais, Contabilidade, Direito e Economia.

Em assembleia geral, as associadas patrocinadoras elegem um integrante efetivo e seu suplente para cada um dos
Conselhos, sendo estes os presidentes e seus respectivos substitutos.

Não esqueça!
Votação do dia

06 a 20 de
novembro!

É só acessar o site
www.cabergs.org.br e
clicar em um dos
banners da eleição.
Você será direcionado
para o hotsite e depois
é só clicar em votar!

Conheça a Cabergs

VOCÊ CONHECE O
SEGURO VIDA MULHER?
O Outubro Rosa visa chamar a atenção para a
realidade atual do câncer de mama e a importância
do diagnóstico precoce. Pensando nisso, a Cabergs
Seguros desenhou o Seguro Vida Mulher em
parceria com a Icatu.
Esse seguro tem o intuito de incentivar as mulheres
beneficiárias do plano de saúde da Cabergs, seja
titular ou dependente, a se prevenirem contra os
cânceres de mama e ginecológico.
O diagnóstico definitivo de cânceres primários de
mama e ginecológico é uma cobertura dessa
apólice, que garante à segurada o pagamento de
uma indenização no valor de 100% do capital
segurado individual, caso a segurada seja diagnos-

ticada com câncer primário de mama ou câncer
ginecológico.
Esse seguro possui ainda as seguintes coberturas:
Ÿ Morte natural e acidental.
Ÿ Indenização Especial por Morte Acidental (IEA).
Ÿ Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por

Acidente (IPA).
A Cabergs Seguros ainda reembolsa 100% das
despesas de dois exames preventivos anuais,
quando realizados através do plano de saúde da
Cabergs:
Ÿ Papanicolau – coleta de material cervicovaginal.
Ÿ Mamografia – convencional bilateral.

Esse seguro conta com as seguintes assistências:
Auxílio natalidade:
Disponibiliza todas as orientações necessárias para uma rotina saudável, tanto para a
criança quanto para os pais, e garante a
entrega de cestas com utensílios para as
mamães e bebês.

Assistência mulher:
Disponibiliza à segurada serviços ligados à
informação nutricional, assistência
educacional aos filhos, assistência
automóvel e aos serviços emergenciais.

Impo
rtant
e!

A prevenção é a melhor maneira de se proteger!

Para mais informações ou solicitação de cotação, entre em contato com a Cabergs Seguros através dos
telefones: (51) 3262.9245, (51) 3262.9247, (51) 3262.9252, (51) 3262.9258 ou acesse o site:
http://www.cabergsseguros.com.br/vida.

Ame a si e

Abrace a vida!

Outubro
Rosa

Qualidade de vida e bem-estar

Prevenção
com hábitos
saudáveis

Ame a si e

Abrace a vida!

O Outubro Rosa na Cabergs Saúde destacou
os bons hábitos de saúde como grande fator
de prevenção do câncer de mama. Também
foi abordada a importância de exames
preventivos e autoexame para o diagnóstico
precoce e maiores chances de cura.
Maus hábitos de saúde, como consumos
exagerados de alimentos inadequados,
excesso de peso e estresse, podem
contribuir para o aparecimento do câncer de
mama e até de outros tipos. Pesquisas do
Instituto Nacional de Câncer (INCA) revelam
que 30% dos casos de câncer mamário
poderiam ser evitados com uma vida mais
saudável.
O câncer de mama tem cura, e o diagnóstico

precoce pode aumentar consideravelmente
as chances de sucesso no tratamento. A
mamografia é recomendada anualmente a
partir dos 40 anos. Contudo, o aumento da
incidência de câncer de mama em mulheres
com idade entre 20 e 30 anos chama a
atenção para o cuidado com as mamas já
nesse período da vida. O ideal é consultar
seu médico de confiança para saber qual a
melhor forma de cuidado para seu corpo.
Com o diagnóstico de câncer de mama, a
mulher deve se manter com pensamento
positivo, sempre lembrando que a cura é
possível. A rede de apoio também tem
grande importância, com ajuda de familiares e amigos e um acompanhamento
psicológico durante e após o tratamento. É
preciso evitar o excesso de proteção, mas
procurar entender os limites e as
capacidades de quem está passando por
isso.
A Cabergs está aqui para te ajudar, e possui
programas desenvolvidos para incentivar a
adoção de hábitos saudáveis que
contribuam com o bom funcionamento do
corpo e da mente, evitando que doenças
como essas possam aparecer.

Entre em contato pelo telefone (51) 3262.9212
ou pelo e-mail prevencao@cabergs.org.br.
Mais informações sobre o programa, acesse:
https://goo.gl/Hp4H9G.

Outubro
Rosa

Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Receitas: contribuições dos
associados e patrocinadoras.
Despesas: gastos assistenciais
(consultas, exames, terapias e
internações), mais as despesas
administrativas.
As receitas assistenciais não apresentaram variações relevantes no período. Entretanto, as despesas
assistenciais foram 12,11% menores em relação ao mês anterior, decorrente da utilização dos serviços com
destaque para os itens materiais médicos e medicamentos.

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).

A sinistralidade do mês de setembro/2017 demonstra a tendência de crescimento, observada no mesmo
período em anos anteriores.

Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO
TELEFÔNICOS
SITE
PESSOAIS
AUTORIZAÇÕES
MALOTE
E-MAIL
AMBULATÓRIO MÉDICO
SERVIÇO SOCIAL

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS
Dos descredenciamentos realizados:
um foi por fraude no processo
administrativo, um por não ter mais
interesse no convênio e outro por
ter falecido. A falta de
movimentação ﬁnanceira nos
últimos 24 meses foi o motivo do
desligamento de vinte e um
proﬁssionais.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa
Etária

Valor Total Pago
(PAM/PAMII/ASCP)

Valor Total Pago
(POD/POD II)

Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

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

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO

Procedimentos Odontológicos

Baixe o
aplicativo

Cabergs
Saúde
Agora você conta com a
facilidade do aplicativo
Cabergs Saúde.
Os serviços disponíveis
no site na palma da sua
mão. Baixe o aplicativo
gratuitamente no seu celular.
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