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O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A 

CABESP? 

Muitas são as dúvidas sobre o que está ocorrendo 

com o nosso plano de saúde. Fazemos agora um 

breve resumo de tudo que ocorreu desde que 

tivemos a notícia sobre a mudança pretendida nos 

procedimentos de exames laboratoriais com a 

celebração de um contrato de exclusividade entre a 

Cabesp e a rede DASA, além de mudanças radicais 

na rede e no atendimento médico-hospitalar e 

ambulatorial, com descredenciamento de vários 

hospitais e prestadores. 

Quando questionamos a direção da Cabesp, 

imediatamente iniciou-se um processo de diálogo 

entre a Presidência da Cabesp e as associações – 

Afabesp – Afubesp -  Abesprev – Sindicato dos 

Bancários de São Paulo e Contraf/CUT. 

Ocorreram algumas reuniões na sede da Cabesp, 

precedidas por manifestações espontâneas por parte 

dos associados, o que foi extremamente positivo, 

pois demonstrou que estamos todos unidos e em 

defesa de uma Cabesp perene, de qualidade, com 

atendimento humanizado e com acesso para todos! 

Em todos os momentos em que dialogamos com a 

Presidência da Cabesp dissemos que não 

poderíamos aceitar que a discussão fosse feita a 

toque de caixa. 

Dado a relevância do tema, a preocupação de todos 

com o futuro e a necessidade de tempo razoável e 

suficiente para analisar todas as informações 

necessárias, bem como a importância de que o 

diálogo fosse feito com o maior número possível 

de associados, pedimos prazo adequado para 

discussão, a contar do recebimento de todos os 

documentos e informações necessárias.   

Como não houve acolhimento em relação aos 

termos da nossa reivindicação de poder discutir os 

temas com o prazo solicitado, e de posse de todos 

os dados e detalhamento do projeto, as conversas a 

respeito desse tema se esgotaram, de acordo com a 

presidente da Cabesp. 

Não dá para aceitar que essas mudanças sejam 

necessárias por questões de custeio, pois 

recentemente fizemos um ajuste nas contribuições 

justamente para manter o nosso patrimônio  

 

 

equilibrado, cobrindo o déficit apresentado pelo 

estudo atuarial no ano passado e assim garantir a 

Cabesp perene e com um atendimento de 

qualidade. 

Também não podemos concordar com outros 

argumentos, como o de má utilização ou excesso 

de internações, procedimentos de cirurgias não 

necessárias, etc. 

Se isso está ocorrendo na Cabesp, e de fato podem 

pontualmente ser detectados, um setor de auditoria 

médica bem estruturado, fiscalização e outras 

diversas medidas voltadas à otimização da gestão 

poderiam sempre ser negociados e implementados, 

como já demonstramos. 

Agora, mais do que nunca, precisamos da nossa 

união – associações e sindicatos ao lado dos 

associados e beneficiários – em busca de uma 

estratégia e ações em defesa do nosso patrimônio e 

dos nossos direitos. 

Por motivos óbvios não vamos expor a estratégia 

aqui publicamente, mas continuaremos a nos reunir 

(associações e sindicatos) e discutir todas as 

medidas cabíveis, sejam elas no campo 

administrativo ou judicial. 

Não está descartado um grande encontro com os 

associados para debater o assunto. Agora é correr 

contra o tempo e buscar a melhor forma de fazer 

essa luta em defesa da Cabesp, tão arduamente 

construída. 

Conforme previsto em nosso estatuto no artigo 31 

inciso III, estamos iniciando a coleta de assinaturas 

em um abaixo-assinado para a realização de uma 

AGE – Assembleia Geral Extraordinária para 

discutir o tema. 

É fundamental que todos se empenhem em coletar 

assinaturas, encaminhando-as imediatamente para 

as associações – Afabesp – Afubesp – Abesprev ou 

Sindicato dos bancários de São Paulo. 

Mantenham-se informados pelas nossas redes 

sociais, sites e jornais. 
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CABESP – O QUE ESTÁ ACONTECENDO? 

Na sequência das várias reuniões realizadas pelas 

entidades, e a fim de manter seus associados 

cientes daquilo que estava acontecendo, as 

entidades publicaram em seus sites na internet, 

todas as informações pertinentes possíveis. 

A fim de melhor entender a gravidade das 

mudanças que pretendem impor à Cabesp, 

sugerimos a leitura ou releitura de todo o material 

publicado em várias ocasiões desde o final do mês 

de julho e durante o mês de agosto. 

 

 

CABESP – O QUE ESTÁ ACONTECENDO? II 

No ano passado os associados aprovaram o 

aumento das contribuições de 2,5% para 6,0%, ou 

seja, um reajuste de 140%. O estudo atuarial 

apresentado na época indicava que esse reajuste 

iria zerar o déficit então existente. Está claro que as 

mudanças que se pretende, agora, impor no sistema 

de atendimento médico visam apenas os resultados 

financeiros, sem transparência e de forma 

prejudicial aos banespianos. 

 
 

NOVA AÇÃO DA PLR –  

A Afabesp está oferecendo aos associados e 

associadas que não foram relacionados(as) na 

primeira ação das gratificações semestrais, a 

possibilidade de ingressar com ação judicial contra 

o Banco Santander, pleiteando o pagamento da 

PLR – Participação nos Lucros e Resultados. 

Os interessados poderão contatar a Afabesp ou esta 

Afaban para maiores informações e obtenção da 

relação de documentos. 

Lembramos, ainda, que a ação a ser ajuizada 

destina-se tão somente aos aposentados(as) que 

recebem complementação do BANESPREV, não 

abrangendo, portanto,  pensionistas, ainda que 

recebam complementação de pensão. 

 
CABESP – QUEIXAS E RECLAMAÇÕES 

Conforme já informado, desde o início do mês de 

julho, as terapias com fonoaudiólogo, nutricionista, 

psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapia, 

passaram a ser submetidas ao processo de 

autorização prévia mediante envio do pedido e 

relatório médico, através do PORTAL CABESP.  

A fim de avaliar a eficiência e qualidade do novo 

procedimento, solicitamos informar a esta Afaban 

por telefone, email ou WatsApp as dificuldades 

ocorridas. 

 
 

AVISO AOS ASSOCIADOS 

Caso possua e-mail e esteja recebendo este 

Informativo Mensal pelo correio, avise-nos. Além 

da economia estamos atualizando os nossos 

cadastros para melhor poder contatar os associados. 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

O Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do 

Tribunal Superior do Trabalho, determinou o 

prosseguimento da execução de sentença com a 

apuração e pagamento dos valores devidos pelo 

Banco Santander. 

O processo conta com 21 anos de andanças nas 

inúmeras instâncias da justiça e já transitou em 

julgado, o que significa que não existe mais 

nenhum recurso por parte do devedor. 

Enganam-se os que assim pensam.  

Nas entre linhas da subjetividade cognitiva do ser 

humano os fatos nem sempre são o que parecem, e 

os que parecem podem não ser, ou vice-versa. 

 
 

AÇÃO DO IGP-DI 

O julgamento dos recursos existentes nesta ação, 

que estava marcado para o dia 21 de agosto, foi 

retirado de pauta pelo Desembargador Relator a 

pedido dos advogados contratados pela Afabesp 

que entenderam ser melhor aguardar a presença dos 

5 (cinco) Desembargadores que compõem a turma. 

 Novo julgamento deverá ser marcado para breve. 

 
 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES II 

Recomendamos aos herdeiros dos associados da 

Afabesp, participantes da Ação das Gratificações, 

que é conveniente, desde já, providenciarem os 

documentos para a habilitação no processo. 

Isso evitará atropelos de última hora caso o 

desfecho da ação ocorra com brevidade inesperada. 

Contatem a Afaban ou a Afabesp para obterem a 

relação dos documentos necessários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

SETEMBRO 

05 – Neide Zanoni 

06 – Maximiano Henrique 

06 – Cleusa Aparecida Tironi 

09 – Luiz Otávio Bastos Pequeno 

12 – Irene Torrens 

16 – Consuelo Colino de Lima 

18 – Dirceu Achiles Genol 

19 – Silvio Fontanelli 

20 – José Pedro Naisser 

21 – James Rachel 

23 – Luiz Rodolpho Vieira Barros 

23 – Mário Indrele 

30 – Eduardo Sualete de Mello 
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