
    São Paulo, 23 de julho de 2021. 
 
 
 
À Diretora Presidente da CABESP  

Sra. Maria Lúcia Ettore do Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  REF:- Convênio CNU - Central Nacional Unimed. 
 
 

 Pela presente, os signatários desta, ora representantes das 
ASSOCIAÇÕES e SINDICATOS abaixo indicados, vêm a V. Sa., expor 

e requerer o quanto segue: 
 

 Foi veiculado recentemente um circular informando que a 
CABESP firmou parceria com a CNU – Central Nacional Unimed, 
alegando que tal ato irá ampliar a assistência aos beneficiários, com 

garantia de atendimento a uma rede diversificada de hospitais, 
clinicas, consultórios e laboratórios. 

 

 Assevera ainda tal comunicado que o atendimento será a partir 

de 20 de julho de 2021 para todos os Estados ali elencados, bem 
como, alerta que o atendimento prestado pelas outras operadoras 
serão cessados em 60 dias. 

 

 Diante do conteúdo do comunicado, as entidades de 
representação dos beneficiários receberam várias consultas dos seus 
associados, demonstrando uma série de preocupações, a saber: 



 Primeiramente, que tal medida foi apresentada de súbito, sem 
qualquer discussão ou apreciação dos beneficiários; 

 

 Ainda, que não houve qualquer apresentação do impacto que a 
mudança de operadora trará nas respectivas regiões, com perda de 
atendimento de profissionais e da rede médico-hospitalar; 

 

 Cabe frisar que muitos beneficiários tem idade avançada e 
fazem tratamento de forma continuada há por muito tempo com 
determinados médicos que conhecem todo seu histórico clínico, 
somado a isto o fato de que estamos em plena pandemia mundial. 

 

 Todos estes fatos, estão gerando dúvidas, incertezas, 
inconformismo e preocupação aos beneficiários atingidos pela 
medida! 
 

 Desta forma, é a presente para requererem:- 

a)-a manutenção dos convênios de reciprocidade existentes em todas 
as regiões por tempo indeterminado, sem prejuízo da implementação 
do convênio com a CNU; 

b)-a apresentação de relatório por Estado como é a rede atual e como 

ficará com a a implantação da Unimed;  

c)-ainda, diante da falta de informação no site da Cabesp, que sejam 
disponibilizadas amplamente todas as informações pertinentes;  

d)-bem como, seja aberto um canal de atendimento exclusivo pra 

tirar as dúvidas dos associados. 
 

 Atenciosamente, 

AFUBESP - Assoc. dos Func. do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp 

AFABESP – Assoc. dos Func. Aposentados do Banco do Estado de São Paulo 

ABESPREV – Assoc. de Defesa dos Direitos Previdenciários dos Banespianos 

SEEB/SP – Sindicato dos Bancários e Financiários de SP, Osasco e Região 

FETEC/SP – Federação dos Trabalhadores em Emp. De Crédito de São Paulo 

FEEB SP/MS – Federação dos Empr. Em Est. Bancários dos Estados de SP e MS 

CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 


