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BENEFICIÁRIOS DA CABERGS QUE OPTARAM
PELO PDV DO BANRISUL PODERÃO MANTER SEUS PLANOS
906 par�cipantes do PDV do Banrisul já foram contatados pela Cabergs
O Plano de Desligamento Voluntário
(PDV) teve adesão de 906 funcionários,
até o fechamento desta edição, e
superou o número de solicitações de
outros programas ofertados pelo
Banrisul anteriormente. Para dirimir as
dúvidas destes beneﬁciários, a Cabergs
criou um novo e exclusivo canal de
comunicação para prestar
esclarecimentos sobre os impactos nos
planos e programas da en�dade, além
dos canais já existentes como email e
call center.
No dia 09 de outubro, o presidente da
Cabergs Fernando Zingano, o diretor
de Operações Saulo Campos dos
Santos Júnior, o sr. Marcio Kaiser,
juntamente com uma Assistente Social
e uma Assistente de Gestão, que
trabalha no Cadastro da CABERGS e é
especialista no assunto PDV,
par�ciparam de uma live organizada
pelo Banrisul através da Universidade
Corpora�va e contou com mais de 200
funcionários. Este evento faz parte de
uma sequência de esclarecimentos
VAI SE APOSENTAR PELA FBSS
PLANO PAMES
Titular contribuirá : 3,174% da
suplementação da FBSS e 0,39% de
seus dependentes diretos.
(respeitada a contribuição mínima
do PAMES).
PLANO PAMEG II
O valor de contribuição será
calculado conforme faixa etária do
associado, na tabela de custeio na
condição de aposentado.

prestados aos funcionários, além de
outras ações, como envio de materiais
informa�vos por e-mail, SMS e
contatos telefônicos para esclarecer as
mais diversas dúvidas, incluindo o
plano de saúde.
José Cruz, Gerente de Atendimento da
Cabergs, explica que os beneﬁciários
que aderiram ao PDV serão impactados
de acordo com a decisão que farão em
relação aos planos de previdência da
Fundação Banrisul de Seguridade Social
(FBSS), e aﬁrma: “Por isso é importante

que o funcionário nos procure para
esclarecer e simular como ﬁcarão seus
bene�cios junto aos planos e
programas de saúde. Estamos
prestando todas as informações
necessárias àqueles que aderiram ao
PDV com segurança, para que não haja
dúvidas no momento da opção para
con�nuidade dessa assistência.
Veriﬁque em qual destes cenários você
se enquadra para con�nuar a fazer
parte dos nossos planos:

VAI FICAR EM AUTO PATROCÍNIO e BPD
(Bene�cio Proporcional Diferido) FBSS

VAI RESGATAR A RESERVA TOTAL
DA POUPANÇA FBSS

PLANO PAMES
Contribuirá, 1,654% do úl�mo salário em
a�vidade + 3,5% (parte empresa), ou
seja, será a contribuição que atualmente
paga e acrescenta os 3,5%, somente ao
�tular, seus dependentes diretos 0,39%,
permanecerão pagando o mesmo valor.
(respeitada a contribuição mínima do
PAMES).
PLANO PAMEG II
O valor de contribuição será calculado
conforme faixa etária do associado, na
tabela de custeio na condição de
ex-empregado.

PLANO PAMES
Poderá permanecer migrando ao
PAMEGII e pagará conforme
tabela de custeio na condição de
ex-empregado, devem preencher
documento de adesão a Cabergs
–DAC.
PLANO PAMEG II
O valor de contribuição será
calculado conforme faixa etária do
associado, na tabela de custeio na
condição de ex-empregado.
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ACESSE JÁ ESSA NOVIDADE.

Em caso de dúvidas, entre em contato para evitar a descon�nuidade de coberturas assistenciais
por meio do telefone 08000512142 ou pelo e-mail pdvbanrisul2020@cabergs.org.br.

CABERGS
RETOMA
ATIVIDADES
PRESENCIAIS

Após sete meses de trabalho em
home oﬃce, os colabores da
Cabergs retomaram as a�vidades
na sede, em Porto alegre, no dia
19 de outubro. A jornada laboral
no formato presencial está
ocorrendo em regime de escala
semanal, com ocupação de, no
máximo, 50% do espaço do local
de trabalho. As dependências
foram preparadas em virtude da
necessidade de manter as medidas
preven�vas de combate da
pandemia de vírus COVID-19:o
prédio recebeu uma desinfecção
para eliminação de possíveis vírus,
com laudo de desinfecção
expedido por um biólogo,
atestando a descontaminação do
local; materiais de comunicação
como adesivos, cartazes e banners
foram ﬁxados no hall de entrada,
banheiros e estações de trabalho,
bem como álcool gel, máscara e
outros itens foram disponibilizados

para manter a prevenção ao vírus.
Para receber os colaboradores, o
presidente, Fernando Zingano, o
diretor ﬁnanceiro e administra�vo,
Roberto Noal Monteiro, e o diretor
de operações, Saulo Campos dos
Santos Junior, transmi�ram uma
live de boas vindas pelo canal da
Cabergs no Youtube.Na ocasião, o
presidente reforçou os protocolos
de segurança, que foram
minuciosamente trabalhados por
uma grande equipe, com o
respaldo técnico dos médicos e
enfermeiros da Cabergs, para que,
neste retorno, todos �vessem a
segurança necessária para estar na
sede da Cabergs. Enfa�zou que
apenas os colaboradores têm
acesso ao prédio; já entregadores
e fornecedores, neste momento,
ainda não têm acesso, reforçando
o distanciamento. Também
agradeceu o esforço de todos
durante o período do home oﬃce.

O diretor Noal falou sobre a
importância do retorno de todos
neste novo momento em que
vivemos e que, mesmo estando
em trabalho presencial, enviou um
grande abraço virtual, pois o
distanciamento ainda se faz
necessário.
O diretor Saulo reforçou que cada
vez mais precisamos trabalhar com
maior segurança, sempre
lembrando dos cuidados que
devem ser man�dos e que todos
estão esperançosos que este
momento, em breve, vai passar.
O Retorno dos colaboradores junto
à sede, na Rua Siqueira Campos
736, se deu apenas em âmbito
administra�vo. A retomada do
ambulatório, localizado no mesmo
endereço, está previsto para o mês
de novembro e será divulgado nos
meios de comunicação da Cabergs.

SIGA A CABERGS NAS REDES
Youtube.com/Cabergs Saúde
Facebook.com/cabergssaúde
Instagram.com/cabergs_saúde

CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO
CÂNCER DE MAMA GANHA SITE EXCLUSIVO
A campanha de prevenção do mês de
outubro, sobre o câncer de mama,
trouxe novidades: ela ganhou um
novo canal de informação. Trata-se de
um site com informações relevantes
sobre o câncer de mama, além de
dicas e novidades da medicina para
combater a doença e proporcionar
mais qualidade de vida aos pacientes.
A Cabergs também contou com a
parceira da Oncoclínica Porto Alegre,
que é uma das unidades do Grupo
Oncoclínicas, o qual dispõe de mais de
50 unidades em todo o país e conta
com uma equipe mul�disciplinar para
o tratamento do câncer. Durante todo
o mês, três lives foram transmi�das
através do Facebook da Cabergs: com
a par�cipação da Dra. Marcelle
Moraes dos Santos, no dia 06, se falou
sobre prevenção e diagnós�co precoce
do câncer de mama; no dia 13, a Dra.
Geraldine Eltz de Lima falou de mitos e
verdades sobre o câncer de Mama; e

no dia 26, Juliana Schwanke Mar�ni,
especialista em psicologia oncológica e
terapia sistêmica da familia e
individual, falou sobre a importância
do apoio da família ao paciente em
tratamento de câncer de mama.
Durante todo mês, informações sobre
prevenção, diagnós�co e tratamento
foram divulgados nos meios de
comunicação da Cabergs. É importante
ressaltar que, em grande parte dos
casos, o câncer de mama pode ser
detectado em fases iniciais,
aumentando assim as chances de
tratamento e cura, logo, a detecção
precoce do câncer de mama, reduz a
necessidade de tratamentos agressivos
e aumenta as chances de cura. A
prevenção às doenças é fundamental
para uma vida saudável e feliz!
Em novembro, o endereço
www.vivamais.cabergs.org.br
con�nuará no ar com informações
sobre o câncer de próstata.

Cabergs Acontece
MARATONA DE LIVES

Dia 1° de outubro é celebrado o Dia do Idoso, e para
celebrar a data e valorizar ainda mais o publico sênior, a
ACM Esportes Centro, em parceria com a CABERGS,
promoveu do dia 19 a 23 de outubro uma maratona de
lives, todos dias às 15 horas, com a temá�ca "Importância
do Equilíbrio Emocional e Físico na Terceira Idade”. As lives
foram transmi�das pela página do Facebook da ACM
Esportes Centro com retransmissão na página da Cabergs.
Conﬁra no quadro a programação.
Você pode assi�r as gravações em
h�ps://www.facebook.com/cabergssaude ou em
h�ps://www.facebook.com/acmesportescentro.
As lives estão gravadas e ainda podem ser assistidas nos Facebook da Cabergs e ACM Esporte Centro.

VÍDEOS DO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA
TÊM NOVAS GRAVAÇÕES

Taila de Sousa, Lorena Perufo e Paula Azambuja da Cabergs

No úl�mo dia 27 de outubro aconteceu mais uma rodada de
gravações na ACM Esportes Centro para os vídeos do Programa de
Bem com a Vida. Os curtas têm a apresentação da educadora �sica
da ACM Esportes, Lorena Perufo, e têm o obje�vo de diminuir o
risco de doenças, aumentar seus níveis de energia, fortalecer
músculos e ossos, ajudar na saúde e na memória do cérebro, entre
outros. A gravação dos vídeos, disponibilizada no Youtube da
Cabergs, fazem parte do novo formato do programa, que passou a
ser online desde o início da pandemia de Covid-19.
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Receitas: contribuições dos
associados e patrocinadoras.
Despesas líquidas: gastos
assistenciais (consultas,
exames, terapias e
internações),deduzidas as
copar�cipações,
glosas, recuperações, variação
da PEONA, mais as despesas
administra�vas.

As receitas e despesas líquidas não apresentaram variação relevante em relação ao mês anterior. No
entanto, a variação em relação ao ano anterior foi de - 9,15%, ainda em decorrência dos efeitos da
pandemia do novo coronavírus.

Índice de Sinistralidade + Despesas
Assistenciais Líquidas/Receitas de
Contribuições
A sinistralidade demonstra a relação entre as
despesas assistenciais líquidas e o total das receitas
de contribuições.
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A variação da sinistralidade de - 0,82% em relação ao mês anterior ocorreu em função da u�lização dos
planos.

AGO./2019

Consultas (médicas e odontológicas)
Exames
Internações (ambulatoriais e hospitalares)
Procedimentos Odontológicos
Reciprocidade
Tratamento seriado
Total

R$ 593.939,11
R$ 189.101,71
R$ 280.424,59
R$ 491.979,08
R$ 756.176,42
R$ 511.832,41
R$ 355.508,59
R$ 529.362,63
R$ 1.088.595,68
R$ 6.615.337,99
R$ 11.412.258,21

16.910
43.366
912
6.524
2.405
5.472
75.589

R$1.286.186,57
R$1.841.333,58
R$7.531.179,25
R$366.578,50
R$472.944,73
R$280.614,08
R$11.778.836,71

R$ 49.097,88
R$ 15.339,70
R$ 18.554,59
R$ 25.618,68
R$ 35.148,26
R$ 28.107,14
R$ 15.559,68
R$ 26.132,58
R$ 45.157,27
R$ 107.862,72
R$ 366.578,50
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7.734
7.168
14.902

R$ 746.019,11
R$ 1.121.828,10
R$ 1.867.847,21
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16.910

Dos desligamento que foram
realizados nesse mês, um foi
por aposentadoria do
proﬁssional e dezessete por
falta de movimentação
ﬁnanceira nos úl�mos 12
meses.

43.366

(médicas e odontológicas)

912

6.524

(ambulatoriais e hospitalares)

8.035
30.805

39.539
(Planos Médico - Hospitalares
e Odontológicos)

R$11.778.836,71

(Central de Relacionamento)
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