
 
 
Prezados colegas e beneficiários do PASBC, 
 

Estamos chegando ao final do nosso mandato como membros eleitos do Comitê Gestor (CG) do PASBC. 
Queremos compartilhar com vocês nossas realizações, nossas expectativas não atendidas, nossos 
agradecimentos pelo apoio recebido nesses 3 anos e meio de trabalho intenso e nossa visão de futuro para 
o programa: 
 

 Acreditamos que este foi um mandato de muitas realizações. Foram mais de 45 reuniões, nas quais 
foram feitas: a completa revisão das normas do PASBC, com vistas a sua modernização; o estudo e 
aprovação do novo modelo contributivo, buscando a sustentabilidade financeira; a melhoria na 
comunicação com os beneficiários, para poderem fazer melhor uso do programa, ressaltando que 
logo teremos um aplicativo que facilitará o acesso às informações do PASBC; e o apoio e incentivo 
ao projeto BC Saúde, em desenvolvimento pelo Depes. Além disso, nosso mandato foi prorrogado 
em mais 6 meses devido às exigências da pandemia.  

 

 Reconhecemos algumas limitações, apesar de todos os esforços. Desde o início do mandato, 
reafirmamos nossa crença de que a Assistência Primária à Saúde é o ponto fundamental para 
melhorias no atendimento global dos beneficiários, com reflexos positivos na perenidade de nosso 
programa. Embora tenhamos apoiado e incentivado o projeto nesse sentido, ele ainda não foi 
implementado (está em andamento). 

 

 Agradecemos a todos que nos apoiaram e colaboraram nesta jornada. Primeiramente, ao Grupo do 
Rio, ao Sinal, à AAFBC e à ABACE, pelo incentivo e acompanhamento desde as eleições e durante o 
mandato. À equipe do Depes, que sempre nos nutriu com trabalhos técnicos de alta qualidade, 
fundamentais nas tomadas de decisões. Em seguida, aos beneficiários que depositaram em nós a 
esperança de um programa melhor. Saibam que trabalhamos intensamente na defesa desses 
interesses, sempre com um olhar criterioso sobre as necessidades do programa, que atravessava um 
período difícil, particularmente na área financeira. 

 

 Vislumbramos um futuro ativo do nosso programa. Muitos projetos estão em andamento, os quais, 
quando implantados, deverão tornar nosso programa mais ágil e inovador, mantendo sempre o 
patamar de benefícios. Esperamos dos nossos futuros representantes no Comitê Gestor a disposição 
para lutar pelas melhorias do programa sempre com olhar responsável sobre os beneficiários. 
Desejamos sorte e muita energia para os eleitos e demais representantes do CG. 

 
Estamos convencidas de que este mandato se encerra com um saldo positivo e acreditamos que tivemos 

um papel importante nesta jornada. Um forte abraço a todos. 
 

O PASBC é nosso! 
 

Liana Ribeiro e Luciana Sciotta 


