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GRIPE
pegar você!

Não deixe a
Campanha de 
Vacinação! 

Leia as regras e manifeste seu interesse
acessando a área restrita do beneficiário. 

Você está se aposentando?  
Veja como proceder com a 
Cabergs Saúde e não perca seu plano

Beneficiários titulares e seus de-
pendentes poderão fazer uso do 
desconto para vacinação contra a gripe. 
É obrigatório confirmar o interesse, 
selecionando no site o nome e a cidade 
de cada um que pretende realizar a 
imunização. A confirmação representa o 
compromisso com o pagamento das 
doses. Acesse a área restrita no site da 
Cabegrs (www.cabergs.org.br), e na 
Área do Beneficiário, na coluna da 
esquerda, clique em Vacina Gripe 2018.

Atenção Beneficiário! Você que está pensando em 
encaminhar  seu desl igamento do quadro de 
funcionários do Banco do Estado do Rio Grande do Sul  
(Banrisul), por motivo de aposentadoria, poderá manter 
sua inscrição nos planos da Cabergs, indepen-
dentemente de sua condição como participante da 
Fundação Banrisul de Seguridade Social (FBSS). A 
Cabergs quer continuar fazendo parte da sua vida nessa 
nova fase. 

Para manter seu plano perante a Cabergs, você deve 
observar algumas condições, fique atento às ori-
entações para cada uma das modalidades existentes.

Em relação àqueles associados inscritos no Plano de 
Assistência Médico-Hospitalar Especial (PAMES), 
aposentados pelo INSS e que passarão a receber 
suplementação através da FBSS, o valor de contribuição 
mensal será de 3,174% sobre o valor do benefício, 
respeitando a contribuição mínima do referido plano, 
hoje estipulada em R$153,00. 

Se você ainda não estiver habilitado ao recebimento do 
benefício de suplementação de aposentadoria pago 
pela FBSS, sua contribuição mensal será calculada sobre 
a última remuneração paga pelo patrocinador na 
condição de atividade, em que 1,654% é parte 
beneficiário e 3,5% parte patrocinadora, a qual, nesse 
caso, também será paga pelo beneficiário enquanto 

perdurar a manutenção de inscrição com a FBSS. 

Para os inscritos no Plano de Assistência Médico-
Hospitalar Geral II (PAMEGII), o valor de contribuição 
mensal será calculado conforme faixa etária do 
associado, na condição de aposentado, conforme Tabela 
de Custeio da Circular geral vigente*. 

Sua inscrição em nossos planos poderá ser mantida 
mesmo após o resgate do valor da reserva de poupança 
com a FBSS. Nesta última opção, o associado será 
inscrito no Plano de Assistência Médica-Hospitalar Geral 
II (PAMEGII), e os valores de contribuição mensal serão 
calculados conforme sua faixa etária, na condição de 
aposentado, de acordo com a Tabela de Custeio da 
Circular vigente*. 

Verifique em qual desses cenários você se enquadra e 
entre em contato com a Cabergs para continuar fazendo 
parte dos nossos planos.

Na dúvida, contate com a Cabergs: 
0800 051 21 42
beneficiário@cabergs.org.br
www.cabergs.org.br

*Acesse o site www.cabergs.org.br – escolha a opção 
‘‘Sou Beneficiário’’ e identifique-se. Na coluna da 
esquerda, em documentos, clique em Tabela de custeio. 



Conheça a Cabergs

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

*APÓLICES 3.524 E 3.627

O seguro de vida tem como objetivo garantir uma proteção financeira, na falta do Segurado, para a sua família 
e/ou para as pessoas que dependem de você. Pensando nisso, a Cabergs Corretora, em parceria com o Banrisul 
e a Icatu Seguros, comercializa duas apólices de seguro de vida para os funcionários do Banrisul, Badesul, da 
Fundação Banrisul, Cabergs Saúde e os Assistidos, Pensionistas e Autopatrocinados da Fundação Banrisul. As 
apólices comercializadas são as de número 93103524 e 93103627.

Quais as principais coberturas dessas apólices?

As apólices oferecem cobertura para os eventos Morte Natural, Morte Acidental, Invalidez Permanente Total ou 
Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), e o capital segurado será 
escolhido no momento da adesão à proposta de seguro.

Quais os benefícios dessas apólices?

Cesta Básica, que tem o objetivo de garantir ao(s) beneficiário(s) o valor adicional de R$ 2.130,00, em 
pagamento único, em caso de falecimento do segurado titular. 

Serviços de Assistência Funeral  (SAF)

Esse serviço oferece cobertura para as despesas e realização de serviços funerários. As despesas serão 
custeadas pela Icatu Seguros, incluindo o serviço de cremação. Para acionar o SAF, os familiares deverão entrar 
em contato com a Central de Atendimento da Icatu Seguros pelo fone 0800 026 1900. 

Caso a família não acione o Serviço de Assistência Funeral, é possível solicitar reembolso? 

Os familiares poderão solicitar o reembolso das despesas havidas com o funeral, desde que não tenham 
utilizado os Serviços de Assistência da Icatu Seguros. O reembolso será de acordo com o valor estipulado na 
apólice de Seguro de Vida, limitado a R$ 3.300,00 por certificado para as apólices em referência.
** Terá direito ao Serviço de Assistência Funeral (SAF) o segurado titular, seu cônjuge e os filhos menores de 21 
anos de idade, além dos filhos de qualquer idade considerados como totalmente incapazes, na forma definida 
em lei. 

Reembolso de Anestesia:

É um benefício que a Cabergs Corretora concede aos Segurados Titulares das apólices 93103524 e 93103627 
para despesas com anestesia.

Sorteio da Capitalização de R$ 50.000,00:

Os Segurados concorrerão ao prêmio que será sorteado mensalmente pela Loteria Federal, no último sábado 
de cada mês. 
Se você já contratou a sua apólice de seguro de vida em grupo, você poderá obter o certificado do seu seguro 
através do site www.meusdocumentos.com.br. Basta fazer um cadastro para ter acesso a todos os teus seguros!

Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Cabergs Corretora através dos telefones: (51) 
3262.9245, (51) 3262.9247, (51) 3262.9252, (51) 3262.9267, (51) 3262.9258, ou através do e-mail: 
seguros_vida@cabergsseguros.com.br.



#fevereiroroxo
Bons hábitos começam na infância.

POR UMA

Qualidade de vida e bem-estar

Temos certeza que você pensa sempre na saúde do seu filho! Por isso, 
gostaríamos de salientar que os bons hábitos começam já nos 
primeiros dias dos pequenos. Ter uma infância saudável passa por um 
conjunto de fatores e ações que podem ser realizados pela família, e 
este cuidado começa logo no nascimento. No mês de fevereiro, a 
Cabergs dedicou o espaço em seus canais de comunicação para fazer 
parte da sua vida com dicas para a saúde do seu filho. 

Sabemos que o nascimento do bebê marca uma nova fase na vida da 
família, surgindo diversos outros compromissos que antes não 
existiam. Um deles é a visita regular ao pediatra, pois as consultas 
possibilitam acompanhar a saúde e o desenvolvimento do bebê. 
Mantenha a frequência de consultas estabelecidas por seu médico, 
são elas que possibilitam identificar possíveis doenças futuras, além 
de ser o momento ideal para receber novas orientações para a fase 
atual de seu filho. 

Em fevereiro ocorreu o Carnaval, e a Cabergs procurou orientar sobre 
como preparar seus pequenos para essa festa. Muitas das 
recomendações servem para outras datas, que ocorrem durante o ano. 
Vamos recapitular: evitar a permanência em lugares com pouca 
ventilação; tomar cuidado com a exposição ao sol; oferecer bastante 
água para evitar a desidratação; ter cuidado redobrado e usar etiqueta 
de identificação com o contato dos pais, quando os pequenos 
estiverem em lugares com muita concentração de pessoas. 

A Cabergs também abordou a importância sobre a primeira consulta 
no dentista durante a infância. Nesse encontro inicial, os responsáveis 
recebem as orientações corretas sobre como manter a saúde bucal do 
seu filho, juntamente com as recomendações sobre a escovação 
adequada para a faixa etária de cada criança.

O sono dos pequenos foi outro assunto importante abordado em 
fevereiro, principalmente para o desenvolvimento das crianças. A 
adequação da rotina de sono deve ser iniciada logo na segunda 
semana de vida do seu filho. É importante fazer ele distinguir o dia e a 
noite, juntamente com as atividades que deve fazer durante o dia e os 
momentos de dormir. A infância é um dos períodos fundamentais para 
a criação de uma rotina de sono saudável.



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

As receitas assistenciais cresceram 3,69% em relação ao mês anterior, em razão do reajuste das 

contribuições dos Planos, ocorrido em janeiro/2018. No mesmo período, as despesas assistenciais 

apresentaram uma variação negativa de 11,27%, em relação ao mês anterior, fato que reflete a 

sazonalidade do uso dos planos e programas.

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 variação da despesa assistencial contribuiu para a redução da sinistralidade no mês de janeiro/2018, 

resultando na variação do índice em -15,78% em relação ao mês anterior.

Em relação às Despesas Administrativas, o mês de janeiro, reflete o impacto do Acordo Coletivo de Trabalho 

2018, entretanto, houve redução em relação ao mês anterior (dez. 2017) em razão do pagamento de rescisões de 

contrato de trabalho.
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Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO

GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS 

Os quatro descredenciamentos 

que ocorreram nesse mês de 

janeiro foram por falta de 

movimentação financeira nos 

últimos 24 meses.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 

 jan./2018

 

TELEFÔNICOS 

SITE

PESSOAIS 

AUTORIZAÇÕES 

MALOTE 

E-MAIL 

AMBULATÓRIO MÉDICO

SERVIÇO SOCIAL 

Tipo de Credenciado Credenciamentos 

Clínicas 10

Den�stas 3

Farmácias 2

Hospitais 0

Laboratórios 2

Médicos 11

Total 28

R$ 428.810,22 R$ 42.628,96

R$ 273.480,31 R$ 15.285,96

R$ 326.420,68 R$ 21.845,59

R$ 529.184,60 R$ 30.986,67

R$ 913.829,68 R$ 38.527,42

R$ 327.347,81 R$ 19.791,35

R$ 265.683,59 R$ 18.961,98

R$ 838.079,76 R$ 29.430,94

R$ 1.729.691,51 R$ 42.973,14

R$ 6.117.201,53 R$ 77.512,15

R$ 11.749.729,69 R$ 337.944,16
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613
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1.205

789

1.327

1.784

15.995



Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

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

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO

Diretoria Executiva:  Fernando Zingano – Dir.-Presidente, Roberto Noal Monteiro – Dir. Financeiro e Administrativo, Saulo C. dos 

Santos Junior – Dir. de Operações – www.cabergs.org.br – CNPJ 02.315.431/0001-72 – Rua Siqueira Campos, 736 – Porto Alegre/RS – 

CEP: 90010-000 – Relacionamento com Beneficiários: 0800-051-2142 – Coordenação: Daniela Beschoren – Conteúdo e 

diagramação: CM3 Comunicação – Revisão Textual: Gaia Revisão Textual - Fotos divulgação

ANS – nº 30731-9EXPEDIENTE Informativo da Caixa dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul

 

Programa
Quan�dade de 

Compras 

Valor Total 

Pago

PROFARM

PROMED

Total

Tipo de Atendimento Quan�dade Valor

Consultas

Exames

Tratamentos seriados

Internações

Procedimentos Odontológicos

Total

10.216 R$ 775.453,25

5.108 R$ 952.167,13

15.324 R$ 1.727.620,38

13.490 R$ 1.212.308,84

64.437 R$ 2.333.154,84

10.959 R$ 971.288,44

1.630 R$ 7.232.977,57

6.346 R$ 337.944,16

96.862 R$ 12.087.673,85

CURTA 
nossa página e fique 

SEMPRE 
bem-informado

/cabergssaude


