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O novo Conselho de
Administração toma posse
Os membros eleitos para o Conselho de Administração da Cabergs tomaram posse do cargo na
manhã do dia 21 de dezembro de 2017, em
cerimônia realizada na sede da Entidade. O evento
teve início às 10h e contou com a participação da
diretoria, das patrocinadoras da Cabergs e do
representante da diretoria do Banrisul, Oberdan
Celestino de Almeida. A nova gestão atuará ao longo
de 4 anos, com a Presidência de Agomar Aliatti.
O ex-presidente do Conselho de Administração,
Jorge Panta, entregou a gestão aos novos conselheiros e avaliou o resultado dos anos de trabalho
realizado: “Recentemente, vimos periódicos do ramo
da saúde divulgando os bons resultados da Cabergs,

que não são poucos, e isso tem que ser comemorado”. Para a nova gestão, “a ideia é continuar
evoluindo no processo de modernização da Cabergs,
aproximando a Entidade cada vez mais do seu grupo
de beneficiários”, afirma o presidente do Conselho
de Administração Agomar Aliatti.
“Nossa expectativa é grande. Esse novo conselho é
todo formado por pessoas com bastante tempo de
empresa, que já ocuparam ou ocupam cargos
executivos e estão habituadas com o trabalho de
gestão”, afirma o presidente da Cabergs Fernando
Zingano.

A Cabergs Saúde e a Cabergs
Seguros desejam a todos um feliz
Natal e próspero ano novo.
Que 2018 seja repleto
de alegrias e muita saúde.

Conheça a Cabergs

Abertura da temporada
de piscinas no Centro Social
A temporada de piscinas no Centro Social teve início
no dia 15 de dezembro deste ano e deve se encerrar
no dia 4 de março de 2018.

Horários: *
De terça a sexta-feira: das 10h às 19h.
Aos sábados das 9h às 20h.
Aos domingos das 9h às 19h.
Obs.: Após o encerramento do horário de verão,
a piscina será fechada 1 (uma) hora antes.*
Poderão utilizar o parque aquático, os empregados
do Grupo Banrisul, ativos, inativos, seus dependentes

e estagiários. Poderá ser autorizado o acesso de 2
(dois) convidados por pessoa credenciada, desde
que acompanhado do empregado. Os convidados
estarão sujeitos ao pagamento de taxa de utilização
no valor de R$25,00, que ficará registrada na
comanda do empregado. Convidados até 10 anos e
maiores de 60 anos estarão isentos de pagamento.
Para o acesso ao Centro, os empregados do Grupo
Banrisul, ativos, inativos, seus dependentes e
estagiários devem apresentar crachá funcional ou
Carteira Cabergs. Convidados devem apresentar
identidade e autorização do responsável (formulário
disponível no local).

SAIBA COMO FICARÃO OS DÉBITOS DOS
SEGUROS DE VIDA APÓS A APOSENTADORIA
Os segurados que se aposentarem pelo INSS e pela Fundação Banrisul passarão a ter seus prêmios de seguro
descontados na folha de suplementação da Fundação Banrisul.
Atenção: É importante observar todos os meses se os seguros estão sendo debitados corretamente.
O prêmio que não for cobrado será reconduzido para a folha de suplementação da FBSS no mês subsequente.
De acordo com as Condições Gerais das Apólices de Seguro de Vida em Grupo, caso o segurado permaneça
inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do vencimento da primeira parcela
não paga, o seguro será automaticamente cancelado.
Caso não identifique o débito na folha de suplementação da FBSS, como proceder?
Se o débito do prêmio de seguro não for efetuado, em função de insuficiência de fundos ou de alguma outra
situação, é importante entrar em contato com a Cabergs Seguros para verificar o ocorrido.
A Cabergs Seguros possui um sistema de débito em conta corrente. Para tanto, é necessário que o segurado
autorize o pagamento na conta corrente mediante documento padrão.
Dúvidas sobre seguro de vida, entre em contato conosco:
Telefones: (51) 3262.9245; (51) 3262.9247; (51) 3262.9252; (51)3262.9258; (51) 3262.9267.
E-mail: seguros_vida@cabergsseguros.com.br / Site: www.cabergsseguros.com.br

Qualidade de vida e bem-estar

Entre nessa ONDA e

ESPALHE a

Proteja-se corretamente neste verão
Curtir a praia, o clube, a piscina e os parques
aquáticos no verão é ótimo, mas deve ser
feito com proteção, pois o sol é ainda mais
forte nessa época do ano. É muito
importante que a pele, os olhos e a cabeça
estejam protegidos para evitar doenças
como câncer de pele, catarata, pterígio,
dentre outras.

além do risco de progressão das doenças
oculares. A cabeça também pode ser
prejudicada e causar fortes dores,
principalmente para quem já sofre com
enxaquecas. Para evitar a incidência de
todos esses problemas, o ideal é se
prevenir utilizando óculos de sol, chapéus
ou bonés. Na hora de escolher seus óculos
de sol, é importante verificar se ele possui
proteção UVA e UVB.

O câncer de pele corresponde a 25% de
todos os tumores malignos diagnosticados
no Brasil, segundo o Instituto Nacional de
Câncer (INCA). Um dos maiores fatores de
risco para o desenvolvimento dessa
patologia é a exposição constante ao sol
sem proteção. Para se proteger, é necessária a utilização de filtro solar
corretamente. O ideal é que o protetor seja
aplicado 30 minutos antes da exposição ao
sol, reaplicado de 2 em 2 horas e tenha FPS
acima de 30.

No verão, também é preciso ter atenção à
correta hidratação do corpo. Com o calor, é
natural que haja maior perda de líquidos,
para manter a regulagem de temperatura
através do suor. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda o consumo diário
de, no mínimo, 2 litros de água. Sucos
naturais, chás, água de coco, frutas e
verduras também podem colaborar para
manter a hidratação correta do corpo.

Quando expostos à luz solar sem proteção,
os olhos podem perder tempo de vida útil,

Dê atenção à sua saúde e curta o verão da
melhor forma possível. Cuide-se!

Neste verão, fique bem protegido contra o câncer de pele!

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
A variação nas despesas assistenciais do mês, - 6,60%, em relação ao mês anterior, ocorreu em razão
do menor faturamento de credenciado devido ao novo formato de troca de informações no padrão
ANS. O movimento do mês de dezembro/2017 deverá contemplar eventuais faturamentos não
enviados para o fechamento de novembro/2017. As variações de faturamentos ocorridos e não
avisados são reconhecidas através da Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA).

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 do índice de sinistralidade em novembro de 2017 foi de 2,66%,
quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Esse crescimento decorre do
aumento de gastos com assistência, acima da variação das receitas no período.

Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO
nov./2017

631
738
1.368
1.033

9.122
TELEFÔNICOS
SITE

1.335

PESSOAIS

1.046

AUTORIZAÇÕES
MALOTE

E-MAIL
AMBULATÓRIO MÉDICO
SERVIÇO SOCIAL

12.643

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS
Tipo de Credenciado
Clínicas
Dentistas
Farmácias
Hospitais
Laboratórios
Médicos
Total

Credenciamentos
7
4
1
0
2
13
27

Dos descredenciamentos,
dez serviços não possuíram
a movimentação financeira
nos últimos 24 meses, três
realizaram cobrança particular, um houve fraude e
outro não tem interesse em
atender pelo convênio.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA

Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS
Programa

Quantidade de
Compras

PROFARM
PROMED
Total

10.380
7.860
18.240

Valor Total
Pago
R$ 749.066,26
R$ 935.372,47
R$ 1.684.438,73

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

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO
Tipo de Atendimento
Consultas
Exames
Tratamentos seriados
Internações
Procedimentos Odontológicos
Total

Quantidade
16.772
74.475
13.828
1.605
7.445
114.125

Valor
R$ 1.505.787,93
R$ 2.607.969,63
R$ 1.129.576,52
R$ 7.024.117,21
R$ 411.494,84
R$ 12.678.946,13

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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