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CABESP E A REFORMA ESTATUTÁRIA
A Cabesp realizou no último dia 30 de junho, uma Assembléia Geral Extraordinária para decidir sobre proposta de
aumento da taxa de contribuição paga pelos associados e pelo Banco Santander, de 2,5% para 6%, escalonados nos
três primeiros anos. Para qualquer decisão seriam necessários 50% + 1 dos votos dos associados, ou seja, deveriam
comparecer ou enviar procuração no mínimo 10.131 associados. Compareceram ou se fizeram representar por
procuração apenas 2.255 associados. Assim sendo, a assembléia não foi instalada e a proposta para aumentar as
contribuições foram decididas através de plebiscito.
PLEBISCITO: A votação para o plebiscito foi iniciada na tarde do mesmo dia 30 de junho, logo após o encerramento
da Assembléia e permaneceu aberta até as 23:59 horas do dia 10 de julho. A votação foi exclusivamente pela
internet no portal da CABESP ou pelo telefone 0800-772-2020.
Para votar os associados receberam uma senha via mensagem no SMS ou via endereço eletrônico (e-mail). A
Cabesp não enviou a senha pelo correio. No momento da votação, os usuários receberam orientação através desses
canais de comunicação.
DIA 11 DE JULHO: Terminado o Plebiscito, a CABESP divulgou em seu site o resultado da votação com a finalidade
de deliberar sobre a reforma do estatuto.
TOTAL DE VOTOS 12.673 (100%)
VOTOS SIM ....
9.746 (77%)
VOTOS NÃO........ ... .2.927 (23%)
Com esse resultado foram aprovadas as alterações estatutárias referentes às contribuições dos associados e do
Santander, destinadas a equacionar os constantes déficits operacionais verificados nas finanças da CABESP.
As primeiras propostas apresentadas pela CABESP e pelo Santander não nos interessavam, uma vez que previa:
A) Elevação da co-participação de R$ 125,00 para R$ 270,00,
B) Aumento do número de procedimentos médicos sobre os quais a copar incidiria (hoje a copar é cobrada somente
sobre consultas e exames);
C) Cobrança de uma franquia sobre cada internação, que poderia variar entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00;
D) A co-participação seria cobrada de maneira individual e não mais sobre o grupo familiar, isto é, sobre cada
pessoa que usasse a assistência médica haveria a cobrança.
A grande desvantagem dessa proposta é que somente nós, os associados, colocaríamos dinheiro, deixando o Banco
Santander de fora desses novos encargos. No entanto, pela proposta aprovada no plebiscito, a contribuição será
elevada em setembro/2018 de 2,5% para 4%, em setembro de 2019, de 4% para 5% e em setembro de 2020 de
5% para 6%, elevação essa igual para o Santander e para os associados.
A partir de 2020, mediante estudos atuariais, essa contribuição somente poderá ser reduzida e não aumentada,
podendo variar no intervalo entre 2,5% e 6%. Ficou muito claro para todos que para aumentar a contribuição além
de 6% serão necessárias novas negociações e nova assembleia em que os associados poderão decidir.
CO-PARTICIPAÇÃO: Quanto à coparticipação, ficou decidido que os valores atuais serão mantidos até o próximo
ano, quando novos estudos atuariais e novas negociações indicarão se haverá necessidade de alguma alteração. A
aprovação dessa proposta, por intermédio de plebiscito, deveu-se à união entre nossas entidades representativas e
a maturidade dos associados, que entenderam a necessidade de resolver no longo prazo os problemas provocados
pelos constantes déficits da Cabesp, levando em consideração, inclusive, que no ano de 2040 o patrimônio
financeiro se extinguiria, deixando ainda aproximadamente 17.000 vidas sem cobertura para suas necessidades de
saúde.
Todos os envolvidos nesse processo de alteração estatutária, sejam eles participantes das entidades
representativas, da diretoria da CABESP, dos associados, dos internautas, funcionários e outros, merecem

cumprimentos por essa aprovação.
AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO: Todas as informações, orientações e a documentação sobre a proposta de
reajuste das contribuições dos associados e do banco foram disponibilizadas na internet via portais da CABESP e das
entidades representativas.
ENTIDADES REPRESENTATIVAS: Após várias reuniões ao longo dos últimos dez meses com a Diretoria da
Cabesp, as entidades representativas - Afabesp, Abesprev, Afubesp e o Sindicato dos Bancários de São Paulo - se
posicionaram totalmente a favor da proposta para aumentar a taxa de custeio dos atuais 2,5% para 6%, e
defenderam de forma unânime a proposta da reforma estatutária pedindo o voto SIM no plebiscito.
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ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
DIA 03
DIA 06
DIA 06
DIA 08
DIA 10
DIA 11
DIA 13
DIA 14
DIA 16

Maria Rosa Martins Lara
Ismael Tomé
José Miguel R. Fierro
Aylton Xavier de Oliveira
José Marques de Vasconcelos
Wilson Silvano Lava
Luiza Yasuda Cavamura
Mauricio Diccini
Jerônimo Roque de Morais

DIA 17 Guilherme Machado Del Campo
DIA 17 Juraci Hiroko Takamune Misobuchi
DIA 18 Alceu Rodrigues Arruda
DIA 22 Maria José de Camargos
DIA 22 Norberto Oliva
DIA 23 Jorge Luiz Bácaro
DIA 24 João Luiz Guizzi
DIA 27 Antonio Valdecir Satonani
DIA 27 Dora Ferreira Damião

DIA 27
DIA 27
DIA 29
DIA 29
DIA 30
DIA 30
DIA 30
DIA 31
DIA 31

Geraldo Lazaro de Barros
Gladiston de Moraes
Heloisa Helena Alb. S. Andreoli
Lucelia Martinhago
Arlete Garcia de Souza
João Pico
Sérgio Luis Martines
Darcy Cravo da Costa
Fátima Maria Luiz Iversen

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
DIA 01 Maria Shirley Speroni Fontana
DIA 03 Silvio Washington Moretti
DIA 04 Maria Zélia Rosália Santos Montoro
DIA 05 João Manoel de Souza Filho
DIA 06 Helena Mizue Nomura
DIA 09 Joceli da Silva Pereira
DIA 08 José Roberto de Oliveira

DIA 10 José Ernesto Russo Junior
DIA 11 Amaury Teixeira
DIA 11 José Batista Miola
DIA 12 Antonio Basílio Brait
DIA 12 Ederson Moris
DIA 13 João Henrique de Gouveia
DIA 15 Claudia das Neves Mariano Francisco
DIA 17 Gislaine Cortijo Esteves

AFABAN SOROCABA NA
SEMANA DO APOSENTADO NO GUARUJÁ

DIA 19 José Geraldo de Barros Coelho
DIA 20 Otton José Gonçalves
DIA 21 Guilhermino Antonio de Souza
DIA 22 José Antonio Barroso
DIA 24 Mitsuko Sakamoto
DIA 26 Osguivaldimere Martins
DIA 30 Antonio Carlos Sicari

A Afaban Sorocaba esteve mais uma vez muito bem representada
na Festa do Aposentado que é realizada anualmente no mês de
maio na Colônia de Férias do Guarujá. A Associação foi
representada pelo nosso presidente Osvaldo Antonio Figueira e
esposa, e os associados Ederson Moris e esposa, Norberto Vidotto
de Negreiros e esposa, Jaceguai Deodoro de Souza e esposa,
José Carlos Ribeiro da Silva (de Tatuí) e Katuki Cavamura (de
Piedade). Na parte esportiva a Afaban também fez bonito. Katuki
ganhou medalhas de prata nas modalidades Tranca e Truco, e o
Figueira ganhou medalha de ouro no Truco. Parabéns aos
participantes.

COMUNICADO BANESPREV: ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL/RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

APABEX PEDE NOSSA AJUDA
NOTA FISCAL PAULISTA: NOVA MODALIDADE DE DOAÇÃO
A Apabex participa da Campanha da Nota Fiscal Paulista e
contou com a colaboração dos associados da Afaban
Sorocaba através de Urna Solidária (para depósito de
cupons fiscais), e/ou pelo envio (via correio) dos cupons
para a nossa entidade. Com as mudanças propostas pelo
Governo Estadual, o retorno financeiro através do
cadastramento dos cupons fiscais que vinham das urnas
solidárias diminuiu, e por este motivo, estamos divulgando a
modalidade da Doação Automática da Campanha da
Nota Fiscal Paulista, onde, a partir de agora, cada pessoa
poderá doar para a Apabex, apenas os cupons fiscais
das suas compras. O retorno financeiro através desta
modalidade é superior à modalidade anterior, por isso o
engajamento é importante para nós. No site
www.apabex.org.br está disponível o passo a passo do
novo sistema. Em caso de dúvidas, entre em contato com a
Apabex (11) 5081-900. Vamos colaborar e aumentar nossa
rede de solidariedade em prol da Apabex.

Caro(a) Participante/Assistido(a). O BANESPREV iniciou no mês de
abril/2018 um novo processo de Recadastramento de seus
participantes/assistidos. A partir de agora, anualmente, no mês que
antecede o seu aniversário, será encaminhado um extrato
contendo suas informações pessoais e de dependentes, que
constam no cadastro do Banesprev.
Para fazer a atualização, basta seguir as instruções contidas no
material encaminhado. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas
na Central de Atendimentos do Banesprev: Tel. 3004-1001 (regiões
metropolitanas) ou 0800-705-1001 (demais localidades), de
segunda a sexta, das 9h às 18h. Presencialmente no horário: das
10h às 16h, ou, ainda, por meio de mensagem eletrônica ao
banesprevatendimento@santander.com.br
A primeira etapa do processo de recadastramento atendeu os
participantes/assistidos que aniversariaram no primeiro semestre de
2018. A segunda etapa já teve início e tem incluída os participantes
que aniversariam em julho, agosto e setembro. Você que faz
aniversário em um desses meses, fique atento para não perder o
prazo.
Os formulários estão sendo encaminhados através de:
E-MAIL VÁLIDO - Para os participantes que possuem um e-mail
válido cadastrado no banco de dados do Banesprev, os formulários e
instruções serão encaminhados via e-mail. Você receberá a
mensagem eletrônica com as orientações, por meio de empresa
contratada, cuja origem será identificada da seguinte forma:
banesprevatualizacao@mcm.net.br
SEM E-MAIL VÁLIDO - Para os participantes que não possuem um
e-mail válido cadastrado no banco de dados do Banesprev, os
formulários e instruções serão encaminhados via Correios.
Fiquem atentos e somente encaminhe suas informações ao
BANESPREV, no prazo e utilizando os canais oficiais.

VISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COM
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