
 

 
INFORMATIVO DO RH CORPORATIVO SOBRE O ATENDIMENTO 
DA FUNDAÇÃO ENERSUL 
 
Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira entre responsáveis do Grupo Energias 

do Brasil, da Bradesco Saúde e das Fundações Cesp, Escelsos e Enersul, ficaram 
estabelecidos os procedimentos com relação ao período de transição que permitirá a 

utilização das redes das Fundações em complemento à atual rede do plano médico-
odontológico da Bradesco Saúde. No caso da Enersul, a regra é válida exclusivamente para 

o plano odontológico. Essa solução durará até a consolidação da implantação do novo 
sistema de saúde. 
 

ATENDIMENTO: 
Durante esse período, o colaborador poderá escolher ser atendido pelas respectivas 

Fundações, caso a rede da Bradesco Saúde não o atenda. Nesse caso, valem as regras 
anteriormente existentes das Fundações para coberturas, sistemática de acesso e co-
participação. 

 
É importante que o procedimento seja iniciado e concluído dentro do plano escolhido. 

Por exemplo, no caso de procedimento cirúrgico, o cirurgião, sua equipe e o hospital 
deverão preferencialmente pertencer ao mesmo plano médico. 
 

CARTEIRINHAS: 
 

Fundação Cesp   
Até a próxima segunda-feira (21), a Fundação Cesp enviará uma autorização provisória 
com validade de 30 dias para utilização da sua rede credenciada. Durante este período, 

todos receberão novas carteiras. Porém, quem ainda possui a carteira antiga pode utilizá-la. 
Qualquer dúvida, entre em contato com o Disk-Fundação (11) 3065-3000, para capital, ou 

0800-0127173, demais localidades. 
 
Fundação Escelsos 

As carteiras vigentes do plano da Fundação continuarão a ser utilizadas. Os colaboradores 
que perderam ou destruíram as suas carteiras devem entrar em contato com a Fundação 

pelos telefones (27) 2122-4900, (27) 2122-4901 ou (27) 9941-8365. 
 
Fundação Enersul   

As carteiras do plano de saúde da Bradesco servem como  identificação para  
procedimentos no plano odontológico junto à rede credenciada da Fundação Enersul. 

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo tel.: (67) 3321-2861 ou (67) 8122-8534. 
 
OUTROS 

Demais detalhes e casos específicos deverão ser tratados diretamente com as Fundações 
locais.  
 


