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Circula pela Intranet um e-mail com um abaixo-assinado incentivando 
participação em um movimento que visa pressionar a Diretoria do Banco a assinar 
um contrato com a UNIMED, visando à instituição de um “novo” modelo de 
assistência à saúde para os empregados do Banco da Amazônia, através de um 
plano corporativo com aquela Empresa. Como “aperitivo”, vai junto ao e-mail o 
texto do programa de assistência à saúde dos empregados do Banco do Estado do 
Pará – BANPARÁ.

O texto estabelece como objetivo, constituir uma alternativa para os 
empregados do Banco da Amazônia que não estão vinculados à CASF. 

Aqui, debateremos o assunto visando apontar uma alternativa 
de solução para o problema. 

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que essa proposta é um rebaixamento de nossa pauta. 
Nossa reivindicação relaciona-se com as condições de assistência à saúde do BB, CAIXA e BNB e não com o 
BANPARÁ. Nossa luta é pelo retorno do BASA à condição de patrocinador do Plano de Saúde, exatamente 
como ocorre nos demais Bancos Federais. Essa proposta de Plano Coorporativo terceirizado destrói 
definitivamente essa perspectiva e ao fim, contribui mais para ajudar a política da Diretoria do Banco, 
abstencionista à assistência à saúde dos seus empregados e aposentados. É, portanto, uma proposta 
patronal

Há um outro fator. A proposta de Plano Corporativo com a UNIMED se assemelha às propostas de 
privatizações levadas à cabo pelos tucanos na década de 90. A idéia básica era a de depreciar o público e o 
coletivo, taxá-lo de ineficaz e ineficiente, inviável, irremediavelmente fadado à falência. Depois de pintar 
um cenário catastrófico propunham a solução mágica: O mercado. Quem defende essa proposta, defende, 
na prática, a privatização da saúde dos empregados do Banco. Abandonar uma entidade coletiva e solidária 
é apostar nas vicissitudes do mercado.

O mercado é um engodo. Nas privatizações, vimos no que deu. As promessas: teríamos um serviço 
moderno, barato, respeitoso e transparente, que respeitaria os direitos do cidadão. Hoje, vinte anos depois, 
temos serviços caros, ineficientes e os investimentos realizados nas áreas privatizadas foram arcados com os 
recursos públicos. Inicialmente, parece um excelente “negócio” um Plano Corporativo com a UNIMED, mas 
temos certeza que nãos será no longo prazo. Veremos elevação dos custos, veremos redução da qualidade 
dos serviços. De imediato, teremos o fim do “Plano Família”. Depois, o risco das falências que, vez ou outra, 
ocorrem nas UNIMEDS estaduais.

Somos contra a PRIVATIZAÇÃO/MERCANTILIZAÇÃO da nossa saúde. Nosso projeto é fortalecer nossa 
entidade. Também não fazemos a defesa ufanista da CASF. Sabemos que existem diversos problemas que 
podem ser solucionados com diálogo, transparência, seriedade e competência técnica. Triste, é a forma 
como a CASF vem sendo gerida e a política de abandono da assistência à saúde por parte das últimas 
diretorias do Banco que criam as condições para que esse tipo de proposta privatizante, individualista e 
liquidante encontre terreno para proliferar.

A CASF à UNIMED e as Privatizações

FORTALECER A CASF. 
DIGA NÃO A PRIVATIZAÇÃO.

EXIGIR DO BANCO QUE CUMPRA SEU PAPEL DE PATROCINADOR E RESPONSÁVEL 
PELA ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SEUS EMPREGADOS.


