LADO A LADO COM O ASSOCIADO
Com um patrimônio sólido, não há justificativas para retirada de benefícios – tampouco
para não atender às necessidades dos associados. Para colocar a Cabesp no rumo certo,
é hora de renovar a gestão da Caixa com pessoas acessíveis e competentes nas diretorias
financeira e administrativa e no Conselho Fiscal. Conheça aqui nossas propostas.

ELEIÇÕES NA CABESP OCORREM ATÉ DIA 21 DE NOVEMBRO. VOTE!
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Sua saúde está em jogo

N

a atual conjuntura, é importante eleger pessoas acessíveis
e que tenham compromisso com o associado. A Cabesp
precisa voltar a ser humana e a responder aos anseios de
seus beneficiários. Não podemos deixar que a entidade se torne
um plano de saúde de mercado. Uma das marcas da Cabesp é o
atendimento humanizado, personalizado e, infelizmente, é algo que vem
se afastando da realidade. A saúde é mais importante do que engordar
o patrimônio. Nestas eleições, de 21 de outubro a 21 de novembro,
escolha representantes que são capazes de fazer a luta.

CONHEÇA OS CANDIDATOS DA CHAPA

PARA NUNCA
ESQUECER...

SE HOJE A CABESP PERMANECE
FORTE E SÓLIDA É PORQUE LUTAMOS
POR ISSO. NO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO
DO
BANESPA, AS CONTRIBUIÇÕES DO BAN
CO
PARA A CAIXA ESTAVAM GARANTIDAS
POR
APENAS 60 MESES. FOI A LUTA E AS
NEGOCIAÇÕES CONTÍNUAS ENTRE AS
ENTIDADES SINDICAIS E O SANTAN
DER
QUE PERMITIRAM A MANUTENÇÃO
DO PATROCÍNIO DO BANCO.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIRETORIA FINANCEIRA

CONSELHO FISCAL

CAMILO FERNANDES

WAGNER CABANAL

VERA MARCHIONI

Atual presidente da Afubesp
e diretor do Sindicato dos
Bancários de São Paulo. É
graduado em Administração,
com pós-graduação em Mercado
Financeiro pela Andima. Foi diretor
administrativo do Banesprev e
conselheiro deliberativo no fundo
por duas gestões. É certificado
pelo ICSS para atuar em entidades
de Previdência Complementar na
área administrativa.

Foi diretor administrativo da
Cabesp entre os anos de 2006
e 2008, e atualmente é dirigente
do Sindicato dos Bancários de
São Paulo e da Afubesp, onde é
constantemente procurado pelos
banespianos que buscam solução
para demandas na Cabesp. É
graduado em Ciências Contábeis
pela PUC-SP e tem pós-graduação
em Gestão Pública pela Fesp-SP.
Ingressou no Banespa em 1987.

É diretora do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, da
Afubesp, e integra a comissão
dos empregados do Santander.
É eleita do Comitê Gestor do
Plano II do Banesprev e também
foi eleita do Conselho Fiscal da
Cabesp por duas gestões. Foi
ainda secretária de imprensa do
Corep/Direp, bem como cipeira
eleita por vários mandatos.
Entrou no Banespa em 1987.
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Atenção total em
um ano de mudanças
na Cabesp

O

ano de 2017 está sendo marcado por grandes mudanças
na conjuntura nacional, mas no universo dos banespianos
também. Na Cabesp, em especial são várias as questões
que merecem atenção redobrada dos colegas. A chapa Mãos
Dadas pela Cabesp apresenta aqui propostas para algumas delas.

REFORMA ESTATUTÁRIA
A reforma do Estatuto está em curso e precisa de atenção.
A chapa Mãos Dadas pela Cabesp defende a construção de
proposta que seja boa para a Caixa Beneficente e não traga
prejuízos para os associados, sem retirada de direitos, como
diminuição de cobertura de hospitais de ponta ou a rede
referenciada no setor de clínicas de exames.
Também é preciso melhorar a transparência e governança
da Cabesp, bem como focar nos benefícios e nas demandas
dos associados, sem colocar em risco a representatividade
dos sócios. Outra proposta é incluir órgãos para auxiliar
a diretoria nas tomadas de decisões, como Conselho
Deliberativo e um Conselho de Usuários.

COPARTICIPAÇÃO
Uma das reivindicações históricas dos nossos
candidatos e das entidades que apoiam
a chapa é a isenção da Coparticipação
para doenças crônicas. É preciso aliviar o
bolso de quem gasta muito com remédios,
insumos, readequação alimentar, entre
outros vários materiais. Mas, ao invés disso,
a Cabesp pretende aumentar o valor teto da
coparticipação. As entidades já estão em
negociação com a presidente da Caixa e ter
eleitos que estejam ao lado dos direitos dos
banespianos é fundamental.

POR UMA REDE
CREDENCIADA MAIS
AMPLA E ÁGIL
Demanda antiga, mas que ainda
não foi atendida. É urgente
aumentar a rede de atendimento
nas mais diversas localidades,
principalmente no interior. Faltam
especialistas, clínicas e hospitais
credenciados perto de onde muitos
banespianos residem. Mas ao
contrário disso, a informação que
tem chegado aos colegas é de
que a Caixa vai tirar ou reduzir a
cobertura de alguns procedimentos
médicos. Vamos lutar para que isso
não ocorra e que as demandas
sejam atendidas de forma mais ágil,
em especial nos procedimentos na
liberação da assistência domiciliar
(Home Care), que tem sido
recorrente nos últimos tempos.

MAIS PROXIMIDADE
COM OS ASSOCIADOS
Ter um canal mais ágil e de fácil
acesso com a Cabesp para prestar
um serviço mais humano aos
usuários, como já foi no passado.
A Caixa Beneficente, como seu
próprio nome diz, não é uma
empresa de mercado e deve ter
foco no associado e não buscar
apenas nas finanças.

CONVÊNIO RECIPROCIDADE
É inadmissível que colegas com doenças graves (como
câncer, por exemplo) tenham que procurar novo médico para
recomeçar todo o tratamento por conta do fim repentino do
convênio de um dia para o outro. Nossa proposta é que, em
caso de término de contrato, o banespiano com doenças
graves possa terminar seu tratamento com o mesmo médico
ou, no limite, que ele tenha tempo para fazer essa transição
de forma menos traumática e sem prejuízos à sua saúde.
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Vote por uma Cabesp
mais próxima de você!

Os associados devem receber os kits
de votação em seus endereços entre
os dias 17 e 21 de outubro. As eleições
estatutárias serão realizadas até o dia
21 de novembro, somente por correio. Ao receber o
kit com a cédula para registrar o voto, você também
receberá o envelope cartão-resposta para postagem
dentro do prazo da votação. Escolha apenas um
candidato para cada cargo e coloque no Correio.

LEMBRE-SE QUE O VOTO É PESSOAL!
Não entregue sua cédula para ninguém,
não deixe que outros tomem seu direito.

SEU VOTO É VALIOSO.
PARTICIPE!
A abstenção nas eleições é muito preocupante. Nos últimos pleitos da Cabesp, menos da metade
do número de associados com direito ao voto fizeram valer sua voz. Como resultado do baixo
comparecimento, o que vemos é uma gestão distante dos interesses dos banespianos.
Não votar é jogar fora a possibilidade de tornar a Cabesp melhor.
Este é o momento de mudar este quadro, em nome do futuro da nossa assistência médica.

QUEM APOIA A CHAPA MÃOS DADAS PELA CABESP
Afubesp, Sindicato dos Bancários de São Paulo Osasco e Região, Comissão Nacional dos
Aposentados do Banespa (CNAB), Agabesp, Coordenação do Programa Qualidade de Vida.
federações filiadas à Contraf-CUT, sindicatos filiados à Fetec-SP e Feeb-SP/MS.
Remetente: Rua Direita, 32 – 2o andar
São Paulo / SP – CEP: 01002-000

Saiba mais no site www.afubesp.org.br

