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EDIÇÃO DO
FIGS NA
CABERGS
ABORDOU A
COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA
Fórum de Inteligência e Gestão de Saúde, o FIGS.

No último dia 27 de junho, na
sede da Cabergs, ocorreu uma
nova edição do Fórum de
Inteligência em Gestão de Saúde
(FIGS). O evento foi conduzido
pelo presidente da Cabergs,
Fernando Zingano, e trouxe
importantes nomes do mercado
para um bate - papo sobre
Comunicação Corporativa
on-line versus oﬀ-line. Os
convidados Nilo Teixeira,
vice-presidente de relações
institucionais do Grupo Amanhã,
e Lisane Fernandes,
superintendente da Unidade de
Marketing do Banrisul,
explanaram sobre o tema.
Nilo Teixeira abordou a
comunicação corporativa que se
dá por diversos canais, que vão
desde a comunicação interna até
a comunicação direta com
investidores e relacionamentos
com stakeholders.
Indicando que a comunicação
corporativa é sinônimo da
comunicação empresarial, Nilo

usou esse modelo para contar
um pouco da história do Grupo
Amanhã, que tem vários meios
de comunicação, além das
revistas oﬀ e on, e também conta
com produtos e prêmios, dos
quais a CABERGS já recebeu a
reconhecida Premiação do
Ranking 500 Maiores do Sul.
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aﬁrmou o vice-presidente do
Nilo Teixeira
grupo.

A superintendente do Bansirul,
Lisane Fernandes, buscou
demonstrar que o mercado de
hoje, independentemente da
área, está saturado, por isso é
fundamental acompanhar o
consumidor em todos os canais
de comunicação para continuar
competitivo.

“

“A preocupação é ver e saber
onde está o cliente e
A preocupaçãosaber
é verseeele
saber
principalmente,
irá
onde
está
o
cliente
e,
comprar. Integrar as experiências
principalmente, saber se ele
online e oﬀ-line é uma das
irá comprar. Integrar as
chaves
para ﬁdelizar
clientes.
A
experiências
on-line
e
busca
incessante
por
oﬀ-line é uma das chaves
conhecimento
fundamental,
para ﬁdelizaré clientes.
A
precisamos
estar aprendendo
busca incessante
por
conhecimento é
sempre”

fundamental, precisamos
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disse Lisiane.
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Também estiveram presentes o
diretor ﬁnanceiro e
administrativo da Cabergs,
Roberto Noal, e Saulo C. dos
Santos Junior, diretor de
operações, além de conselheiros
e funcionários da Cabergs. A
próxima edição do FIGS será
divulgada em breve.

Nova forma de divulgar seu Informe de Atendimento Hospitalar
Todos os beneﬁciários que
realizam algum
procedimento em que é
necessária a emissão de
uma Guia de Autorização
Prévia (GAP) recebem o
Informe de Atendimento
Hospitalar. Atualmente, ele
é impresso e enviado aos
beneﬁciários pelo correio.
Visando racionalizar o
processo e reduzir gastos,
esse Informe agora é
divulgado na área restrita
do beneﬁciário no site da
Cabergs e, posteriormente,
no aplicativo Cabergs
Saúde.
Além da visualização na
área restrita, será enviado
para o e-mail cadastrado

um aviso de que o mesmo
está disponível.
Lembramos que o Informe
de Atendimento Hospitalar
tem o objetivo de detalhar
dados referentes ao
atendimento hospitalar. O
documento apresenta,
conforme o modelo ao
lado, as despesas geradas
no atendimento, o valor
cobrado pelo credenciado,
o valor pago pela Cabergs
Saúde e o valor referente à
Taxa de Participação nas
Despesas – TPD. Esta será
debitada do beneﬁciário,
quando houver e de acordo
com o plano em que o
mesmo está inscrito, bem
como a data prevista para
débito.

Conheça a Clinicanp
A Clinicanp, situada em Pelotas, é parceira
da Cabergs desde sua fundação, em 1997.
Ela atua na realização de tomograﬁas,
ultrassonograﬁas, raio-x e mamograﬁas,
com equipamentos modernos e de alta
qualidade. Também trabalha no
diagnóstico e na avaliação de doenças
cardíacas, utilizando-se do
ecocardiograma, além de oferecer
internações clínicas e cirúrgicas com
estrutura qualiﬁcada e uma UTI Geral
Adulta com uma equipe altamente
capacitada. Isso sem falar no ambulatorial
que conta com proﬁssionais especializados
para o atendimento a pacientes de
quimioterapia.

Foto do perﬁl do Facebook da Clinicanp

agenda

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À GESTAÇÃO– POG
Nos dias 20, 21, 23, 27, 28 e 30 de
maio a Cabergs, por intermédio
da Gerência de Prevenção e
Promoção da Saúde, realizou o 2º
grupo de 2019 do Programa de
Orientação à Gestação (POG). Os
encontros ocorreram no turno da
tarde, no auditório do
SindBancários de Porto Alegre, e
contou com a presença de 15
casais.

31 de maio - ação no dia mundial sem tabaco

Curta a Cabergs no Facebook e ﬁque por
dentro de nossos conteúdos e novidades.
https://www.facebook.com/cabergssaude/

No Dia Mundial sem Tabaco, a Cabergs realizou ação
presencial na Direção - Geral do Banrisul. Com a
distribuição de material informativo, a Entidade alertou
sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao
tabagismo, bem como divulgou o Programa de Prevenção
e Tratamento do Tabagismo oferecido pela Cabergs aos
seus beneﬁciários.

Seja doador de sangue

Em junho, a Cabergs falou sobre doação de sangue, um ato de solidariedade que pode
salvar muitas vidas, como, por exemplo, vítimas de acidentes e queimaduras, pacientes
hemofílicos, anêmicos ou com problemas de coagulação sanguínea.
No entanto, para salvar todas essas vidas, existem normas nacionais e internacionais para
esse processo. Doadores precisam realizar um cadastro, ter entre 18 e 67 anos de idade,
pesar mais de 50 quilos e estarem bem alimentados. Além disso, é necessário responder a
um questionário e passar por uma triagem clínica. Durante a triagem, serão feitos vários
exames, como a tipagem sanguínea, síﬁlis, chagas e hepatites B e C. Pessoas com doenças
cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas e câncer, ou que tiveram hepatite após os 11 anos
de idade, não devem doar sangue.
Após a doação, alguns cuidados são necessários, como, por exemplo, repousar e
alimentar-se e hidratar-se bem. Em casos de mal - estar, febre, diarreia ou outro sintoma
em até 7 dias após a doação, procure imediatamente um médico ou o hemocentro onde foi
realizada a doação.
Também é importante esclarecer alguns mitos sobre o assunto: doar sangue não engrossa
nem aﬁna o sangue; não engorda nem emagrece; períodos menstruais não impedem a
doação de sangue.
Além disso, nenhuma medicação ou tratamento pode substituir o sangue. Então, o que
você está esperando para se tornar um doador?
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Receitas: contribuições dos
associados e das
patrocinadoras. Despesas:
gastos assistenciais (consultas,
exames, terapias e
internações), mais as despesas
administrativas.

O montante mensal das receitas resulta da arrecadação de contribuições, que mantiveram-se
estáveis em relação ao mês anterior e, deduzido o valor dos convênios de reciprocidade
(corresponsabilidade cedida), conforme normas da ANS.
A redução de 6,43% nas despesas assistenciais quando comparadas ao mês anterior reﬂete o menor
gasto no mês nos itens exames e materiais médicos – internações.

No mês de maio/2019, o índice de sinistralidade apresentou um recuo de 1,69% em relação ao mês
anterior decorrente da redução das despesas assistenciais.
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Dezesseis credenciados foram
desligados do plano por falta
de movimentação ﬁnanceira
nos últimos 24 meses. Dos
demais casos, cinco foram por
falta de interesse em atender
aos planos de saúde, dois
foram por falecimento do
proﬁssional, e um foi devido à
aposentadoria.
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