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Assegurar assistência à saúde de 
qualidade e rede abrangente 
tem sido o compromisso per

manente da Caberj, que buscou uma 
parceira que proporcionasse esse pa
drão de atendimento aos associados 
no estado de São Paulo, uma vez que 
a Caixa Beneficente dos Funcionários 
do Banespa (Cabesp) decidiu, unilate
ralmente, rescindir o convênio de reci
procidade com a Caberj, vigente desde 
28 de julho de 1997.

     A despeito das inúmeras dificuldades 
enfrentadas, face ao prazo para encer
ramento do atendimento estabelecido 
pela Cabesp, a Caberj, felizmente, encon
trou uma operadora que se adequou às 
necessidades dos associados, em termos 
de qualidade, rede de atendimento e es
trutura operacional. Tratase da Unimed, 
que firmou contrato de cessão de rede 
por meio da sua unidade São José do 
Rio Preto (SJRP), que está  apta a iniciar 
o atendimento aos nossos associados do 
estado de São Paulo (Capital e interior) a 
partir de 1o de março de 2019.

Caberj tem nova rede de atendimento 
para associados do estado de São Paulo

A rede credenciada tem 
cerca de 500 hospitais, 
800 laboratórios e em 

torno de 20 mil médicos
no estado de São Paulo

     Estão sendo oferecidos aos associa
dos dois planos – Básico (enfermaria) e 
Especial (quarto particular). A adesão 
a um dos planos assegurará o acesso à 
rede credenciada contratada, que dis
ponibiliza cerca de 500 hospitais, mais 
de 800 laboratórios e em torno de 20 mil 
médicos de diferentes especialidades no 
estado de São Paulo.
 
     Buscamos uma parceira robusta, com 
uma posição consolidada no mercado 
de saúde suplementar, visando honrar 
o nosso compromisso de oferecer aos 
associados um atendimento de bom 
padrão e rede prestadora abrangente, 
com capilaridade em todo o Estado de 
São Paulo.

     Fundada em 1971, a Unimed São José 
do Rio Preto detém uma carteira com 
mais de 260 mil vidas, posicionando
se, portanto, como uma ope radora de 
grande porte, tendo alcançado em 2018 
um faturamento de R$ 937 milhões. Na 
Agência Nacional de Saúde Suplemen
tar (ANS), a operadora tem um IDSS fa
vorável: 0,92 (índice de desempenho 
baseado na qualidade da atenção à 
saúde, garantia de acesso, sustentabili
dade no mercado e gestão de processos 
e regulação). 

A Unimed SJRP também está entre as 50 
maiores operadoras de saúde do país, 
ocupando a 30ª posição no ranking do 
Valor Econômico 2018.

A partir de 1º de março de 2019 os associados da Caberj no estado de 
São Paulo poderão utilizar a rede do Sistema Unimed 

Perfil da Unimed São José do Rio Preto
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O desafio permanente
A liquidação do nosso Banerj causou gran

de impacto inicial e continua produzindo 
perdas de toda ordem aos exfuncionários. 

Desde o irreparável e catastrófico dano gerado pela 
extinção do emprego de centenas de banerjianos, 
os quais, pela idade, não encontraram recolocação 
no setor bancário, no qual sempre atuaram, até os 
enormes prejuízos causados à Previ Banerj e à Caixa 
de Assistência à Saúde – Caberj.

A perda maior, no caso da Caberj, foi a redução rápida 
e progressiva da massa de participantes, acarretando 
o risco permanente de desestabilização financeira, 
impactando ainda sua capacidade negocial junto ao 
mercado.  Ao longo do tempo, operando como um 
plano fechado, sem oxigenação (ingresso de novos 
beneficiários), tivemos uma redução progressiva de 
receita, ao mesmo tempo em que houve uma ele
vação expressiva do custo, aumentando o risco da 
Empresa. Ainda falando de risco, temos uma carteira 
composta, em sua quase totalidade, por pessoa com 
mais de 60 anos, quebrando o mecanismo protetor 
do mutualismo. 

Em decorrência dessa situação, a Caberj foi obri
gada a desativar os credenciamentos próprios e, por 
conseguinte, os postos avançados de atendimento em 
São Paulo e Minas Gerais, face à redução do número 
de participantes, inviabilizando completamente a ope
ração sob a ótica do atual sistema de saúde. Mesmo 
no Rio de Janeiro, que concentra cerca de 90% dos 
participantes, a Caberj já começa a se ressentir com 
a perda constante de beneficiários, resultando no 
encolhimento dessa carteira. Fora do Rio de Janeiro, 
a Caberj solucionou essa questão com a utilização do 
chamado ‘convênio de reciprocidade’, presente em 
todo o território nacional (capital e interior), apesar do 
diminuto número de pessoas em diversas localidades.

Rescisão imotivada
Fomos surpreendidos com o ofício da Cabesp, 

datado de 15 de outubro de 2018, denunciando, 
em caráter irrevogável, o acordo de reciprocidade 
mantido por décadas, informando ainda que a partir 
de 21 de dezembro de 2018 a Cabesp não mais aten
deria aos nossos associados em São Paulo. Depois de 
reiteradas solicitações, obtivemos uma prorrogação 
desse prazo, por 30 dias (até 20 de janeiro de 2019).
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São Pauta, 15 de Outubro de 2018

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Sistema Integrado Banerj

Rua do Ouvidos, 91, 5' andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP- 20040-031

Sr.Haroldo Aquino Filho
Diretor Geral

CABERJ

CAIXA BENEFICENTEDOS FUNCIONÁRIOSDO BANCO DO ESTADODE

SÃO PAULO- CABESP,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n'
62.231.527/0001-84,registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANSsob o n'
35.233-1, com sede na Rua Boa Vista n' 293, Centro, São Paulo - SP,CEP 01014-915, através

do presente instrumento,vem à presença de V.Sa.NOTIFICA-LOS,conforme exposto a
çor'i i i i r'

O contrato de prestação de serviçosentabulado entre a Notíficante e
Notificada, em sua 14' Cláusulaprevê que as partes poderão rescindiro contrato a
qualquer tempo, desde que notificados com 60jsessentaldias de antecedência, vigorando
este até a efetiva rescisão.

Portanto, serve o presente para notifica-los extrajudícialmenteda
rege!$ãa..!meljvgdado presentecontrato, vezque a NOTIFICANTEnõo dará continuidade à
prestação de serviçosrecebida.

Emcumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta)dias cabe informar
que osserviçosserãofinalizadose encerradosde pleno direitoem 2Qde D z blç de 2Qle,
até a data final estabelecida, a NOTIFICANTEreitera que todos os serviçoscontratados
deverão serexecutados por ambas as partes, conforme previstono contrato.

fica ainda
jreembolsos) pela NOTIFICANTE

art.368 do Código Civil.

a NOTIFICADAciente de que todososvaloresdevidos f
serão retidos para compensação, na forma prevista no .l

Caberá a cada parte à comunicaçãodo assuntoaos s
beneficiários,à transferência dos pacientes internados jínclusivedomiciliarl ou
tratamento (hemodiálise, quimioterapia, etc.l para recurso próprio ou contrata
conforme dispostono parágrafo único da 14' cláusulacontratual.

em

@
no 35233-1
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Uma nova parceria

Ouvindo o associado
A diretoria da Caberj recebeu repre-
sentantes dos associados de São 
Paulo no dia 21 de janeiro na sede, 
para falar sobre o novo parceiro que 
fará o atendimento a partir de março 
de 2019 (foto ao lado). Esse diálogo 
com os associados é  fundamental 
nesse processo de mudança de rede 
de atendimento. Somos gratos a eles, 
por se mostrarem abertos ao diálogo, 
bem como a outros associados, como 
João Luiz Miranda Naibert, que tem 
nos apoiado, dando informações 
sobre o andamento das negociações, 
pelas redes sociais.

A postura da Caberj, desde o início, foi de envidar 
todos os esforços para manter o atual convênio 
com a Cabesp. Tentamos, de todas as formas, ne

gociar essa continuidade, porém a Cabesp se mostrou ab
solutamente refratária a todos os nossos pleitos.  Alegou 
a Diretoria da Cabesp não se tratar de medida restrita à 
Caberj e sim uma posição institucional visando não mais 
operar com essa modalidade de convênio.

    Diante dessa posição, redirecionamos a negociação com 
a própria Cabesp, desta feita com o objetivo de contratar 
a cessão de sua rede de atendimento, com o pagamento de 
uma taxa pelos serviços prestados. Mais uma vez a Cabesp 
se mostrou irredutí vel, concedendo apenas uma nova 
prorrogação do atendimento – até 28 de fevereiro de 2019, 
impreterivelmente, mediante depósito de R$ 2 milhões como 
garantia. E deixou claro que não havia qualquer possibili
dade de negociação para cessão da rede.

Tivemos que ir então em busca de outra operadora que 
guardasse alguma similaridade com as características da 
Caberj. Conversamos com empresas que tinham relacio
namento com o Grupo Unidas (autogestão)  Fundação 
Pampulha, Caixa Econômica e Cassi. 

Recorremos também à Abramge (Associação Brasileira 
de Medicina de Grupo), mas eles não operam com esse 
tipo de acordo. Depois de analisar as alternativas, nos 

vimos obrigados a buscar uma parceria com outros seg
mentos do mercado.

A operadora que demonstrou possuir melhor per
fil para atender as necessidades (rede de atendimento 
e estrutura operacional) e que se apresentou receptiva 
à proposta de cessão de sua rede foi a Central Nacional 
Unimed (CNU), que indicou a Unimed de São José do Rio 
Preto (SJRP) para operacionalizar a prestação de serviços 
aos associados da Caberj.

Com experiência nesse modelo de contrato de cessão 
da rede e por já atender inclusive algumas empresas de 
autogestão, como a Caixa Econômica, Furnas, GEAP, entre 
outras, a Unimed de SJRP se mostrou apta a prestar um 
atendimento de qualidade e capacidade para viabilizar a 
operação até a data limite estabelecida pela Cabesp.

Os associados Cecilia Aparecida de Almeida, José Eduardo de Castro e Souza, Antonio Deksnys, o 
diretor geral da Caberj Haroldo  Aquino Filho e o conselheiro do Codel, Fredemar de Andrade

O atendimento será garantido 
a partir de 1o de março 

pela Unimed SJRP, que já atende 
outros grupos de autogestão 

como a Caixa Econômica, 
Furnas e GEAP, entre outras



Conheça um pouco mais da nova rede
Com mais de 500 hospitais, 820 laboratórios e em torno de 20 mil médicos credenciados no 

estado de São Paulo, a rede oferecida aos associados está disponível no site da Caberj. 
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Plano Básico – (enfermaria)
(São Paulo Capital)
Hospital BP Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência 

A. C. Camargo Câncer Center (Fundação Antonio Prudente)

Hospital Albert Sabin

Hospital São Camilo Ipiranga

Hospital Santana 

Hospital Villa Lobos (Rede D’Or São Luiz)

Hospital da Criança (Rede D’Or São Luiz)

Hospital Santa Isabel (Santa Casa de Misericórdia)

Hospital dos Defeitos da Face (Cruz Vermelha)

Hospital Ruben Berta

Day Hospital de Ermelino Matarazzo

Instituto de Oncologia GRAACC

Hospital de Olhos de São Paulo

Hospital do Rim e Hipertensão (Fundação Oswaldo Ramos)

Hospital IGESP – Instituto de Gastroenterologia de São Paulo

Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosário

Hospital Santa Cruz

Hospital Santa Virgínia

Hospital Bandeirantes

Hospital Santa Rita (Casa de Saúde Santa Rita)

CEMA Hospital Especializado

Hospital Santa Marcelina

Hospital Nipo Brasileiro

Hospital Vera Cruz

Plano Especial – (quarto particular) 
(São Paulo Capital)  – Rede exclusiva, adicional à básica 

Hospital São Camilo Santana

Hospital Paulistano

Hospital São Paulo

Hospital Vitória

Hospital Samaritano de São Paulo

Hospital e Maternidade Brasil (Hospital São Luis)

Hospital Assunção (Rede D’Or São Luiz)

Hospital São Luiz Jabaquara (Rede D’Or  São Luiz)

Hospital Alvorada Moema

Hospital Santa Paula

Pro Matre Paulista

Hospital e Maternidade Santa Joana

Hospital Total Cor

Hospital Leforte

Laboratórios – (São Paulo  Capital)

Grupo Fleury - A+  Medicina Diagnóstica 

Diagnostika  Patologia Cirúrgica e Citologia

Amcare Insitus Genética Serviços Médicos Laboratoriais 

Hemocito Laboratório Médico

Senne Líquor Diagnóstico

Cedil Centro de Diagnóstico Médico Lapa

Banco Sangue SP Serviço Hemoterapia

Pathos Diagnósticos Médicos

Genoa Biotecnologia - Laboratório de Patologia Cirúrgica e Molecular

Laboratório Clínico Raul Dias dos Santos
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Nosso compromisso é com o associado

Consulte a nova rede de atendimento em São Paulo   clicando aqui 
Para mais informações ligue para o telefone 08000-263399.

Entre tantos desafios enfrentados diaria mente, este 
é mais um superado pela Caberj em um mercado 
cada vez mais concentrado e excludente. Mas a nossa 
mensagem a todos é de confiança, pois é na adversi
dade que nos fortalecemos. Já passamos por outras 
situações, tão ou até mais complexas, em 18 anos 
de atuação desde a perda do patrocínio do Banerj.

Estamos trabalhando, confiantes na capacidade do 
Grupo Caberj de trazer novos participantes, condição 
impres cindível para assegurarmos a sobrevivência 
da Empresa e, assim, podermos cumprir a nossa 
missão, de permanecer oferecendo assistência à 
saúde de qualidade aos exfuncionários do Banerj 
e seus familiares, até o fim de suas vidas.

https://www.caberj.com.br/rede/UNIMED/

