
Caro(a) Associado(a) 

 

No próximo dia 30/06/18, realizaremos uma Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar 

sobre a reforma estatutária da Cabesp. Acredito que muitos de nós, associados, estão se 

perguntando sobre motivos e impactos das alterações que estamos propondo. 

Bem, vamos lá, desde os anos 90, a Cabesp apresenta resultados operacionais deficitários, ou 

seja, os valores arrecadados com as contribuições (associado e patrocinador), acrescidas da 

coparticipação, são insuficientes para cobrir os custos médicos. Isso é provocado pela inflação 

médica, muito acima da inflação geral, surgimento de novas tecnologias, envelhecimento dos 

beneficiários e, inclusive, o aumento da expectativa de vida da população brasileira, em geral. 

Atualmente, tais receitas cobrem somente 25% desses gastos. É fato que a Cabesp tem um 

patrimônio relevante e, por enquanto, as receitas financeiras geradas pelos investimentos 

cobrem esse déficit, mas se não fizermos nada, o estudo atuarial mais recente aponta que esse 

patrimônio se extinguirá em 2040, quando ainda teríamos cerca de 17 mil vidas no plano da 

Assistência Direta. 

Desde meados de 2017, iniciamos um trabalho conjunto com a AFABESP, AFUBESP, ABESPREV 

e Sindicato dos Bancários de SP, com o objetivo de avaliarmos as alternativas para reverter 

esse cenário e assegurar a sustentabilidade da Cabesp. Foram muitas discussões, propostas de 

alterações em coparticipação, criação de franquia, mas ao final chegou-se ao consenso de que 

o aumento da contribuição seria a decisão mais adequada neste momento e a mais relevante 

para o equilíbrio das contas. 

Alguns nos perguntam ainda, por que não foi feito antes ou por que não esperamos mais um 

pouco. Estamos seguros de que chegou a hora de tomarmos essa importante decisão para a 

Cabesp, que cuida de um bem tão imprescindível para todos nós, nossa saúde e qualidade de 

vida! 

E é por isso que pedimos a todos que se informem, participem e se manifestem com o seu 

voto. 

 

 

Maria Lúcia Ettore do Valle 

Diretora Presidente 

 

AGE - Assembleia Geral Extraordinária 

No dia 30 de Junho de 2018, às 9h ocorrerá Assembleia Geral Extraordinária, para aprovação 
da reforma estatutária da Cabesp. 

Local: Esporte Clube Banespa – Salão Social, localizado à Avenida Santo Amaro, 5565 –
Brooklin, na Cidade de São Paulo. 
 

Observação: você poderá encontrar todas as informações sobre a AGE, inclusive um material 

com “Perguntas e Respostas”, no Portal CABESP ou escreva para o e-mail age@cabesp.com.br 

mailto:age@cabesp.com.br

