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AEBA realiza Seminário sobre
a Campanha Salarial 2014

Estamos iniciando mais uma campanha salarial e neste ano, temos
grandes desafios. Como sempre, a AEBA está participando ativamente
do processo. Realizamos o “I Seminário Nacional da Campanha
Salarial”, no qual debatemos os principais pontos da nossa pauta de
reivindicações, e buscamos identificar as potencialidades e as possíveis
limitações desta campanha salarial 2014/2015.
Nossa campanha se desenvolve num quadro em que o Brasil estará
envolvido no processo político de sucessão presidencial, a nosso ver,
isso constitui um fator positivo, pois a necessidade de reeleição, por
parte do atual governo, pode contribuir para que nossa campanha atinja
resultados melhores. Isso só será possível, no entanto, se formos
capazes de desvincular nossa campanha de qualquer candidatura,
sejam majoritárias ou proporcionais – nos apropriando da disputa
político eleitoral para, a partir de uma posição mais independente
possível, trabalhar nossas demandas. Infelizmente, a decisão da
CONTRAF-CUT e da Diretoria de vários Sindicatos, entre eles o do Pará,
de apoiar candidaturas, enfraquece essa perspectiva.
Internamente, permanecemos num contexto de extrema
desigualdade, para pior, em termos de remuneração e benefícios,
relativamente aos demais Bancos Públicos e outras áreas da
administração direta e indireta. Não podemos nos conformar com essa
situação, depende principalmente, de cada um de nós lutarmos para que
essa realidade seja superada.
A vitória de uma campanha salarial, dentre outros fatores, depende
principalmente da nossa capacidade de organizar uma mobilização
coletiva. Precisamos concordar que temos muito pelo que lutar, que as
coisas não estão bem, que não temos sido tratados com respeito, que
nossa remuneração está aquém do trabalho que realizamos e que se não
houver participação, mobilização e presença de cada um na campanha,
ela não será eficaz. E por outro lado, se não nos mostrarmos unidos,
cobrando dos Dirigentes do Banco, nada virá de graça.
A Diretoria do Banco sabe disso, e é por isso que sua luta está
direcionada sempre para enfraquecer nosso movimento, evitar ao
máximo a participação de todos através de vários mecanismos. É
preciso ficar atento para os discursos. Sempre as vésperas da
campanha, adotam um discurso pessimista em relação ao Banco, seus
resultados e seu futuro, o objetivo é convencer a todos que o espaço de
conquista é pequeno ou inexistente. Se não há condições de conquistar,
não há por que lutar. Em seguida, proclamam que a GREVE é um trauma
para todos, e que grevar é desnecessário. Nós gostaríamos muito que
fosse assim, mas não é. Não conquistamos nada no Banco que não seja
através de GREVE ou ação judicial – por decisão da diretoria, pelo que
temos visto, ganhamos apenas mais problemas.
Quando plantam ceticismo, através de um discurso elaborado de que
o Banco não pode conceder, ou não pode patrocinar, por que não tem
dinheiro, por que o passivo trabalhista é grande etc. ou quando plantam
o descrédito de que o movimento não funciona, através da
desqualificação da GREVE, enquanto instrumento constitucional de luta
– vem a terceira forma, a ameaça individual, principalmente aos que
exercem função comissionada. Vários colegas nos relatam que em
todos os anos, o seu gestor lhe aborda, com frases do tipo “toma
cuidado” ou mesmo com ameaças mais diretas.
Todas essas medidas são tomadas, todos sabemos. E o objetivo é
evitar que os empregados se unam em torno da pauta e apostem no
resultado coletivo da luta. Pois, quando somos vistos e percebidos
como sujeito coletivo, é que somos respeitados verdadeiramente, sem
falseamentos.

Diretoria da AEBA
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Pauta de Reivindicação
Sindicato dos Bancários do
Maranhão e AEBA protocolaram
Pauta da Campanha Salarial 2014
do Estado do Maranhão.
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LATERALIDADE É ANIQUILADA
Por se tratar de uma ação de autoria de um Sindicato de base
estadual, a decisão, a princípio, é válida apenas para os
trabalhadores do Banco da Amazônia no Maranhão.
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JURÍDICO
Assessoria da AEBA
segue contabilizando vitórias

ENTREVISTA
Com
4

Madison Paz

Presidente da Casf
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Seminário Nacional da Campanha Salarial
debate estratégiadas de luta no Banco da Amazônia

A

AEBA realizou no dia 02 de agosto, em seu auditório, o
“I Seminário Nacional da Campanha Salarial”, que foi
aberto a todos os empregados do Banco da Amazônia e
que contou com a participação de colegas do Banco de todos os
estados.
O seminário debateu, principalmente, a pauta de
reivindicações, a qual já foi enviada aos Sindicatos como
sugestão. O Seminário também aprovou as prioridades da
campanha, a luta por um reajuste salarial que contemple
nossa defasagem relativamente a outros Bancos, pelo retorno
do BASA como patrocinador da CASF, pelo fim da lateralidade e
por um novo PCS.
Durante o evento, foi debatido e deliberado sobre o risco de
se depositar esperanças na contratação da Deloitte para a
reformulação do RH do Banco. Em primeiro lugar, por que os
trabalhadores, através das entidades, não terão nenhuma
ingerência no processo, isto é, mesmo que haja apresentações
e seções públicas para debater o tema, nossos pontos de vista
não serão considerados, pois não existe comissão paritária e
deliberativa. Em seguida, a Diretoria do Banco já manifestou
em negociação, que não haverá crescimento da folha salarial
com o novo PCS, o que praticamente, o inviabiliza para nós, e
posteriormente por que, nesse novo PCS, a Diretoria deverá
criar mecanismos para “se livrar” dos passivos trabalhistas –
vai querer acabar com as carreiras de nível superior, massacrar
ainda mais o quadro de apoio, manter a lateralidade – sem
falar que, entrar nessa discussão de consultoria, é aceitar
esperar no mínimo, mais três anos por um novo PCS.
Por isso, chamamos a todos para não trocarmos nossa luta
atual por uma esperança nebulosa no futuro. Sem garantias
agora, não podemos depositar nenhuma confiança nessa
Consultoria.
Também foi definido durante o seminário, que o retorno do
Banco à condição de patrocinar da CASF, será um dos eixos da
Campanha, pois atualmente, por conta de arcarmos quase
sozinhos com os custos de nossos planos de saúde, somos os
empregados de Bancos Estatais que mais gastam com essa
rubrica. E por fim, vamos manter a luta contra a lateralidade –
agora a partir da vitória do Sindicato dos Bancários do
Maranhão, vamos solicitar que todos os sindicatos entrem com
ações dessa natureza e vamos estabelecer esse ponto como
determinante nas negociações.

Sindicato dos Bancários do Maranhão e AEBA
protocolam Pauta de Reivindicação
No último dia 04 de agosto, o Diretor do Sindicato dos Bancários do Maranhão
(SEEB-MA), Raimundo Costa, em companhia do presidente da AEBA, Silvio Kanner,
compareceram ao edifício sede do Banco da Amazônia para protocolarem a Pauta
de Reivindicação 2014/2015 do Estado do Maranhão.
O documento servirá de base para o processo de negociação do próximo acordo
coletivo, tendo incorporado as contribuições do Seminário Nacional de Campanha,
promovido pela AEBA no dia 02 de agosto. A pauta contém uma proposta de índice
de reajuste de 35%, uma vez que, reflete não somente a inflação do período, mas
também a rentabilidade média dos Bancos no Brasil, bem como as perdas salariais
da categoria.
Constituí também, um contraponto ao índice de 12,5%, apresentado pelas
confederações, o qual está muito longe de fazer justiça à realidade salarial dos
bancários brasileiros. Além disso, a pauta contempla demandas como: o fim da
lateralidade, o retorno do Banco como patrocinador da CASF e a implantação
imediata de um Plano de Cargos e Salários digno.

EXPEDIENTE

Lembramos a todos, que a pauta por si só, não garante nada, sendo importante a
mobilização e participação de todos na Campanha Salarial.
O JORNAL DA AEBA é uma publicação da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, com sede própria localizada à Rua Ferreira Cantão, nº 42,Bairro da
Campina – CEF: 66.017-110 – Belém-Pará – Fones: (91) 3242-1766 / 3212-3574 /.
Presidente: Silvio Kanner Pereira Farias / Diretor de Desenvolvimento e Organização: José Hermógenes de Morais / Diretor de Administração, Patrimônio e Finanças:
Marlon George da Costa Palheta / Diretor de Formação, Comunicação e Apoio: Igor Téo Silva Caldas / Diretor de Articulação Sindical: Andrea Cristiane de Souza
Amaral.
Jornalista Responsável: Gabriela Alves DRT/PA 1922.
Tiragem: 2.000 exemplares.
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LATERALIDADE É ANIQUILADA

pela 4º Vara da Justiça do Trabalho de São Luís- MA
Foi publicada no dia 18 de julho, a primeira
sentença favorável aos bancários do Banco da
Amazônia (BASA), contra a Lateralidade.
A Lateralidade é uma prática abusiva, injusta,
perversa e ilegal. Neste sentido, podemos
comemorar a decisão proferida pela Excelentíssima
Juíza Federal da 4º Vara do Trabalho da 16ª Região,
obtida em ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato
dos Bancários do Maranhão (SEEB-MA), contra o
BASA.
Na decisão, a Justiça do Trabalho deixou clara a
ação com abuso de direito do poder diretivo (Art. 2º
da CLT). Essa é, infelizmente, uma prática da
Diretoria do Banco que parece não se preocupar
com as consequências de suas decisões na vida dos
empregados e da Instituição, quando não valoriza o
diálogo como forma de solução de conflitos,
preferindo a imposição.
Na ação, também restou expressa que o Banco
“se utilizou do instituto da Lateralidade para
mascarar direitos trabalhistas em verdadeira
afronta aos princípios constitucionais e legais”.
Neste sentido, não custa lembrar o artigo publicado
pela AEBA intitulado “Presidente Cumpra a Lei”,
que custou a esta Associação uma Notificação
Extrajudicial. Agora, indagamos: A Magistrada
Federal será notificada?
Vejamos outros trechos da decisão: “Resta
evidente que a norma interna do reclamado atenta
contra princípios basilares do Direito do Trabalho,
como da proteção, da irrenunciabilidade de
direitos (art. 9º, da CLT), da irredutibilidade
salarial e isonomia salarial (art. 7º, incisos VI e XXX,
da CRBF/88) e proibição de alteração contratual
lesiva (art. 468, da CLT). Há flagrante violação ao
princípio da isonomia que se extrai do art. 450, da

CAPAF

CLT, in verbs:”.
A Magistrada também antecipa os efeitos
da Tutela, obrigando o Banco a cumprir de
imediato a decisão. É possível que o BASA
recorra, mas, enquanto seu recurso não for
apreciado, ou enquanto não conseguir
derrubar a antecipação dos efeitos da
Tutela, terá que cumprir a decisão sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais). No Estado Democrático de Direitos e
no estágio civilizatório em que nos
encontramos, deve prevalecer a decisão
judicial!
Transcrevemos abaixo a decisão na
integra:
“A) Obrigação de fazer que consiste em
suspender os efeitos das alterações introduzidas
pela versão 33 do normativo interno PESSOAL – MN
do BASA, com o retorno à sistemática anterior, na
qual o empregado afastado deve ser substituído por
outro colega, sem acumular funções, com a
percepção da gratificação do substituído;
B) Obrigação de fazer que consiste em substituir
o trabalhador afastado por outro colega, sem
acúmulo de funções, com o pagamento da
gratificação inerente ao cargo do substituído;
C) Obrigação de pagar todas as substituições
ocorridas, em parcelas vencidas e vincendas e os
reflexos daí resultantes sobre férias, 13º salários,
descansos semanais remunerados, feriados, FGTS,
complementação para a previdência privada
(CAPAF), adicional noturno, adicional de
insalubridade, bem como demais gratificações e

adicional incidentes sobre a remuneração dos
substituídos;
D) Obrigação de pagar honorários assistenciais
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a
condenação.”
A AEBA se congratula com o Sindicato dos
Bancários do Maranhão, especialmente por que,
lutar contra essas injustiças, foi decisão do nosso
Planejamento Estratégico, do qual participaram
representantes de alguns Sindicatos dos Bancários.
Os frutos começam a surgir!
Por se tratar de ação de autoria de Sindicato de
base estadual, a decisão, a princípio, é válida
apenas para os trabalhadores do Banco da Amazônia
no Maranhão. Entretanto, foi deferida a obrigação
de alteração do Manual. Por isso, queremos saber se
a Diretoria do Banco vai manter duas normas, uma
para o Maranhão e outra para os demais estados?
Coexistirão dois pesos e duas medidas?

Assessoria Jurídica da AEBA
segue contabilizando vitórias

Por
Lauro Thaddeu Gomes
O ano de 2011 iniciou-se com o anúncio de um
pesadelo para os participantes do Plano BD da CAPAF
(Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do
Banco da Amazônia S.A), sua Diretoria comunicou a
todos que seus recursos não eram mais suficientes para
pagar a folha mensal do plano.
Após anos de ilegalidades praticadas contra o
patrimônio dos participantes da CAPAF, os aposentados e
as pensionistas não mais receberiam seus benefícios.
Aquele cenário que ninguém queria acreditar realmente
estava acontecendo.
Essa devastação do Plano BD da CAPAF é reflexo de um
histórico de inadimplências e ilegalidades praticadas
pelo patrocinador – BASA - com a colaboração dos
Dirigentes do Fundo, tudo comprovado
documentalmente por fiscalizações ministeriais. Aí se
englobam dívidas judiciais pagas pela CAPAF, que eram
de responsabilidade exclusiva do BASA, o congelamento
de sua contribuição desde o ano de 1990, entre outras
ilegalidades.
As referidas ilegalidades e desmandos dentro da CAPAF
levariam qualquer fundo de pensão à ruína.
Os principais prejudicados pela situação eram os
aposentados e pensionistas, que não mais receberiam
seus benefícios e, sem recolocação no mercado de
trabalho, estariam com sua subsistência em sério risco.
Ou seja, os únicos que jamais poderiam ser
responsabilizados pela quebra do Plano, os
participantes, estavam prestes a sofrer as

consequências dos atos ilegais praticados na condução
do Fundo de Pensão. Ora, a parte do participante, ou
seja, sua contribuição, nunca deixou de ser cumprida,
pois se isso acontecesse, haveria sua exclusão do Plano.
Dessa forma, a AABA (Associação dos Aposentados e
Pensionistas do BASA) com a ajuda da AEBA (Associação
dos Empregados do BASA), por meio do escritório
Castagna Maia, ajuizaram ação civil pública buscando a
responsabilidade do BASA pelas aposentadorias
ocorridas antes e após 14.08.1981, ou seja, unificandose os dois grupos. Juntamente com a inicial, foi
realizado um pedido de antecipação de tutela, pois a
ausência de recursos na CAPAF levava a uma situação de
extrema urgência, sendo necessário que o BASA
repassasse imediatamente, e mensalmente, a
totalidade das aposentadorias e pensões à CAPAF.
A antecipação de tutela foi deferida em 28 de março
de 2011, com o que se retomou o pagamento dos
benefícios. A decisão se fundou no receio de dano
irreparável ou de difícil reparação para os aposentados
e pensionistas, que se encontravam ameaçados na sua
subsistência e desemparados na idade em que mais
precisam de recursos.
No dia 22 de junho de 2011, diante das inúmeras
provas das ilegalidades, foi proferida sentença
responsabilizando o BASA solidariamente pelas
aposentadorias ocorridas antes e depois de 14.08.1981,
condenando-o a unificar os dois grupos, bem como a
aportar os recursos necessários à CAPAF para os devidos
pagamentos das aposentadorias e pensões. A
antecipação de tutela foi mantida pela sentença.

O processo foi então remetido para o TRT da 8ª Região
em grau de Recurso Ordinário. A sentença foi mantida
em segunda instância. Ainda irresignados, CAPAF e BASA
ingressaram com Recursos de Revista ao TST, porém o
TRT 8ª Região negou seguimento aos recursos. Dessa
negativa, ambos apresentaram agravo de instrumento
para o TST, buscando o julgamento de seus Recursos de
Revista.
Os agravos de instrumento da CAPAF e do BASA foram
julgados pelo TST no dia 25 de junho de 2014, e ambos
foram negados, ou seja, a sentença de primeiro grau e
sua antecipação de tutela permanecem íntegros.
O próximo passo nesse processo é aguardar que o TST
publique a decisão dos agravos de instrumento, o que
abrirá prazo para Recurso Extraordinário por parte da
CAPAF e do BASA. Nesse ponto, importante destacar
que o Supremo Tribunal Federal somente julga casos
que envolvam matéria constitucional.
Por este motivo, acreditamos que o TST não admitirá
o envio de tais recursos à Corte Constitucional, na exata
medida em que não há matéria constitucional a ser
tratada, mas somente questões de fato, como se
verificou nos Recursos de Revista interpostos pelo BASA
e CAPAF. Por fim, o Escritório Castagna Maia gostaria de
agradecer a confiança depositada em nosso trabalho,
mesmo após o precoce falecimento de seu fundador, Dr.
Luís Antônio Castagna Maia. É importante destacar,
também, que o suporte da AABA e da AEBA foram de
extrema importância para o atual resultado de sucesso
que temos.
*Assessor Jurídico da AEBA
(Escritório Castagna Maia)
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ENTREVISTA
Com

Madison Paz de Souza,

AEBA: Como foi esse primeiro mês
de gestão?
Madison: Nosso primeiro mês foi dedicado a
conhecer todas as nuances que envolvem a gestão
da CASF, começando pela revisão do momento
financeiro em que a recebemos, passando pela
estrutura, de todos os mecanismos de gestão
administrativa e, principalmente, de tratamento de
dados, que é a relação de regularidades de
determinadas obrigações de repasses de dados da
operadora para a Agência Nacional de Saúde (ANS).
Constatando alguns pontos vulneráveis dentro
desse contexto, tomamos medidas para tentar
resolver ou até mesmo, amenizar, as que foram
consideradas mais graves.

AEBA: Quais foram essas situações
consideradas graves? E quais
medidas tomadas?
Madison: Encontramos a CASF em uma
situação de multas junto a ANS, essas multas foram
geradas pelo envio, fora do prazo, de determinados
relatórios, por tanto, estamos terminando de
estabelecer a defesa de duas dessas demandas.
São multas do ano de 2012 e outras de 2013.
Outro ponto que também tem nos exigido um
trabalho intenso, é o de fazer uma revisão de todos
os passivos que temos vinculados a causas judiciais.
Foram identificados casos de extrema gravidade
para a saúde financeira da CASF. Entre esses
processos, os mais difíceis, preocupantes e graves
em curso, são os de condenações contra a CASF de
ordem de valores, que envolvem mais de 600
milhões de reais, há outros que envolvem 300 mil. O
que mais preocupa, é que esse total de valores que
estão sob risco de condenação, apenas uma
pequena parte consta no caixa da CASF. Então, isso
é extremamente preocupante, mas estamos
trabalhando na regularização dessas situações.

AEBA: Sobre os projetos
apresentados durante a campanha,
quais já estão em andamento?
Madison: Esses projetos apresentados, não
foram somente de campanha eleitoreira. Foram
projetos preparados durante a pesquisa realizada
sobre a CASF, os quais julgamos necessários para
uma boa gestão da operadora. Nesse contexto,
estamos tentando conter os fatores que estão
levando a CASF a uma situação de extrema
dificuldade, como a perda elevada de associados.
Em decorrência disto, estamos fazendo uma
pesquisa dos detalhes efetivos, buscando junto aos
próprios associados, interpretar quais os fatores que
levaram a essa evasão. A coparticipação comum de
30% nas despesas de consultas e laboratoriais,
assim como, a coparticipação de 50% em órteses e
próteses, podem ser um dos fatores que contribuem
para essa evasão excessiva. Um dos projetos
apresentados durante a campanha, que trata dessa
questão, é tentar a eliminação da coparticipação de
uma forma mais imediata, entretanto, fatores de
natureza técnica nos impedem de garantir uma
agilidade maior no processo de extinção, que pode
ser total ou progressiva, o que garantiria também, um
retorno desses associados. Estamos com todos os
cuidados para conduzir esse projeto, que continua
vigente, de forma segura tanto para os associados
quanto para a CASF.
Podemos assegurar que, os nossos projetos serão
executados, como já estão sendo, mas não
esqueçamos que eles não podem ser concluídos
sem uma responsabilidade de consistência técnica,
capaz realmente, de manter o benefício aos
associados, sem prejudicar a própria sobrevivência
da instituição.
Em linhas gerais, sabemos que nesses quatros
anos de gestão, ao final, certamente teremos
cumprido com as nossas promessas de campanha,
pois temos o compromisso com aquilo que sabemos
ser o interesse da categoria como um todo.

presidente da Caixa de
Assistência dos Empregados do
Banco da Amazônia (CASF), em
conversa com a AEBA, comenta
como foi o primeiro mês de
gestão da nova Diretoria, e quais
serão os principais passos que
serão dados até o fim do ano.

AEBA: Em relação à Corretora de
Seguros, o que a CASF tem a
explicar?
Madison: A CORAMAZON passa por um
momento ainda que estamos também, com cautela,
buscando suprir determinados vícios que foram
constituídos desde a origem da corretora. Tivemos a
liquidação da corretora, criamos uma nova
corretora, e dentro dela, desde janeiro, quando foi
criada, até hoje, já temos quatro alterações de
registro junto à JUCEPA, isso então, significa
claramente, que temos fatores a serem
solucionados em relação à normalidade institucional
da nova corretora. Isso nos tem demandado
cuidados especiais, tratamento e negociações junto
à JUCEPA, para que esses vícios sejam resolvidos.
Felizmente, já tivemos, no início deste mês,
andamentos para solucionar essas questões ligadas
à formalidade da criação da CORAMAZON. Vamos
ter contato com o sócio majoritário, para que
possamos, a partir daí, conduzir o processo. Essa
questão, também fez parte da pauta de visita
institucional que fizemos ao Banco da Amazônia,
que foi proveitosa, porém, algumas questões terão
que ser revisadas com os setores internos, já
disponibilizados pelo Banco. Lamentavelmente, o
que temos a dizer sobre a funcionalidade da
CORAMAZON, é que, um novo convênio já firmado
com o BASA, e com vigência até dezembro,
estabelece parâmetros de forma precária ainda,
para os interesses da CASF. Não há uma
predisposição do Banco, em flexibilizar alguma
coisa que realmente supra os interesses da
corretora. Vamos revisar, com muita cautela, esse
ponto, identificando os reais interesses do Banco e
apurar qual é a importância que a saúde dos
empregados tem para eles.

AEBA: Um dos pontos mais
questionado é o retorno do Banco
como patrocinador da CASF. Esse
tema foi pautado durante a visita?
Madison: Quase que de uma forma bastante
satisfatória, nós sintetizamos essa conversa, na
percepção de que há uma abertura, em relação ao
Banco, para que se trate sobre este fato. Deste
modo, precisamos conduzir um processo com
bastante consistência nos aspectos técnicos, na
apuração de valores, na apuração da importância
que tem a saúde dos empregados para o Banco,
através da CASF, que tem condições de oferecer
uma assistência de saúde excelente para os
empregados, produzindo assim, uma boa
produtividade para o Banco. Então vimos que há
pontos positivos para que o Banco reveja essa
questão de patrocinador, temos uma perspectiva
boa para trabalhar, minutando um projeto
consistente, somando esforços com a AEBA, para
que consigamos buscar esse retorno.

AEBA: Há uma previsão para que
esse projeto seja realmente posto em
pratica?
Madison: Nós já estamos trabalhando na
elaboração de uma proposta, mas dependemos de

levantamento de muito dados estatísticos, que já
estão sendo apurados, temos que passar também,
por uma avaliação extremamente técnica. A nossa
expectativa, é que no máximo, dentro de sessenta
dias, já estejamos com uma proposta pronta para ser
apresentada ao Banco, pois temos o direito de ter um
plano de saúde patrocinado pela entidade, assim
como todos os empregados de outras entidades têm.

AEBA: Em relação à comunicação
com os associados, que até então não
havia, como vai ser trabalhado essa
questão?
Madison: Constatamos de fato, que a
comunicação entre a CASF e o seu público, seja com
os beneficiados ou com os seus prestadores de
serviços, estava deficiente, não dispunha de uma
estrutura plena, que pudesse realmente, fazer com
que a instituição se posicionasse perante o público,
então o projeto de reestruturação da comunicação
integrada da CASF, já está em curso. E ele é
prioritário, pois através dele, muito dos ruídos que
havia nessa relação, vão desaparecer. É fato notório
que a maioria das dúvidas levantadas pelo público,
serão decepadas, certamente. Já contratamos uma
profissional de comunicação, para desenvolver um
trabalho de planificar nosso sistema de comunicação,
utilizando todos os meios possíveis para que
estabeleçamos esse canal de comunicação. Este
setor também passa, por uma readequação
tecnológica, redefinição do site, no qual o nosso
associado, através de uma senha, possa ingressar
no sistema e rever todas as suas trajetórias de
responsabilidades, todos os elementos necessários,
e também, terão acesso amplo da vida administrativa
da CASF.
Esse é um projeto central, a democratização de
informação da CASF, visando encurtar o contato dos
associados com a instituição.
Essa nova gestão trabalha de forma transparente,
para que qualquer associado que queira, deixamonos dispostos para informar e esclarecer todos os
seus questionamentos.

AEBA: Em âmbito geral, podemos
concluir que...
Madison: Até o fim do ano, uma boa parte dos
projetos propostos, estarão em prática, uns,
certamente, ainda estarão em recursos, pois
sabemos que vão demandar mais tempo para serem
concluídos, outros também não serão de imediato,
mas trabalharemos com muita eficiência para que
possamos concluí-los com qualidade.
Visamos também, uma ampliação dos serviços
para o mercado, atendendo outros planos de saúde.
No futuro, termos uma clínica própria, por que não
sonharmos?! Não seria concluído em nossa
administração, mas em outras, ter uma prestadora de
saúde própria, que se tornaria um grande diferencial.
O que podemos dizer é que, administrar um plano
de saúde é um desafio muito grande, mas vamos
prosseguir, sempre, caminhar comprometidos
em atender os interesses de todos os
envolvidos, direta ou indiretamente, com a
CASF.

