
 
 

Funcesp iniciará a operação 
dos novos Planos de Saúde 

 

 

A partir de 1º de agosto, a Fundação Cesp 
(Funcesp) iniciará a operação dos novos planos 
de saúde. 
 

As carteirinhas dos Planos de Saúde dos 
empregados e seus dependentes legais e 
agregados, estagiários e aprendizes serão 

encaminhadas para as áreas de Recursos 
Humanos das unidades de negócio e 
superintendências, que farão a distribuição. No 

caso de aposentados, pensionistas, ex-
empregados e dependentes legais, o envio será 
via correio. 
 

Para que todos tenham acesso a rede 
credenciada, até que as carteirinhas sejam 
entregues, a Funcesp emitiu uma carta de 

autorização provisória de atendimento 
para os beneficiários. Hoje (30) já está 
disponível para os empregados e seus 

dependentes legais e agregados; na quarta-



feira (31), para os aposentados, pensionistas, 
ex-empregados, estagiários e aprendizes. 
 
Acesse o documento pela internet no endereço 

https://adesao.sabesp.com.br ou pelo site 
www.sabesp.com.br (Destaques Sabesp) e 
faça a impressão. É importante que os 

beneficiários apresentem esta carta 
juntamente com o documento de identidade 
nos hospitais e consultórios médicos na hora 

do atendimento.  
 
Todos os planos terão abrangência nacional, 
sendo: 

 
 Região Metropolitana de São Paulo e 

regiões de Jundiaí, Campinas, Ribeirão 

Preto, Rio Preto e Litoral Sul, com rede 
direta da Funcesp; 
 

 Nas demais cidades (interior e litoral 
norte) e fora do estado de São Paulo, o 
atendimento da Funcesp será via sistema 
Unimed.  

 

Além da carteirinha em formato tradicional,  os 
beneficiários poderão utilizar a  versão virtual 

em todos os atendimentos médicos. Na 
Unimed-SP Cliente já está disponível na loja 
de aplicativos, na versão IOS (Apple Store) e 

https://adesao.sabesp.com.br/
http://www.sabesp.com.br/


Android (Google Play). E a da Funcesp ainda 
está em desenvolvimento. 
 
Os canais de atendimento da Funcesp estarão 

disponíveis para os beneficiários a partir de 1º 
de agosto.  
 

 
 

 
 
 

  Você cuida da água. A Sabesp cuida de você. 

 
Diretoria de Gestão Corporativa (C) 

Superintendência de Gestão de Pessoas (CH) 


