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PASBC elegerá 

novo Comitê Gestor

1- Você receberá uma 
mensagem eletrônica enviada 

pelo DEPES, com o 
informativo BC Saúde

ntre os dias 13 a 16 de outubro, serão eleitos os Erepresentantes dos beneficiários para o Comitê 
Gestor do Programa de Assistência à Saúde dos 
Servidores do Banco Central (PASBC). O órgão é 
responsável pelo gerenciamento estratégico do PASBC, 
em conjunto com o Departamento de Gestão de 
Pessoas, Educação, Saúde e Organização (Depes), 
sendo constituído por seis membros efetivos, três deles 
eleitos pelos participantes do Programa e outros três 
indicados pelo Banco Central do Brasil.
 As eleições para o próximo mandato ganham 
especial importância devido às recentes mudanças 
impostas pelo Depes no PASBC, aumentando 
drasticamente as contribuições, sem que tivesse havido 
um amplo e democrático debate, em busca de soluções 
mais adequadas.
  A ameaça de acabar com o Programa foi o único 
“argumento” utilizado pelo Banco. Os rumos do PASBC 
não podem estar apenas nas mãos do Depes, sob o risco 
dos desmandos do Banco tornarem nosso Programa 
inviável.
  A voz dos beneficiários precisa soar alta e 
combativa, em defesa do interesse comum e do PASBC. 

 O Comitê Gestor é um dos espaços onde essa 
luta pode e deve ser travada.  
 O PASBC é um direito do servidor e uma 
obrigação do Banco Central. Retrocessos são 
inadmissíveis e melhorias são necessárias Nesse 
sentido, o Sinal considera fundamental a presença de 
servidores dedicados e atentos no Comitê que debaterá 
e deliberará sobre um patrimônio tão importante para 
todos nós. 
  Por isso, apresentamos a sugestão de três 

colegas candidatos a este posto, levando em 

consideração as suas propostas e histórico de 

compromisso e dedicação ao Programa, são eles:

Carlos Mendes Gonçalves Torkomian

Hipérides Ferreira de Mello

Laura Soares Tupinambá

 Contamos com a sua participação e apoio. O 

PASBC é nosso e precisa de você.     

2- Ao abrir a mensagem, 
encontará um atalho de acesso 

para a votação

3- Basta clicar no 
atalho e iniciar a sua 

votação

Saiba mais informações sobre as 
eleições acessando o QR CODE

Saiba como votar

FALE COM O SINAL/SP

- Por telefone:     (11) 3159-0252 

- Pelo Whatsapp:    (11) 99278-9303  
- Por email:    sinalsp@sinal.org.br

Caso encontre alguma dificuldade para votar

(11) 3159.0252 - sinalsp@sinal.org.br
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CARLOS MENDES GONÇALVES TORKOMIAN

Entrei no BC em São Paulo há 18 anos. Coordenei,por 5 anos, o setor 
responsável pelo Pasbc em São Paulo. Sou conselheiro regional do Sinal 

desde 2019, formado em Administração Pública pela FGV.
Gosto do Pasbc, acho-o um bom Programa, com uma cobertura abrangente e 

uma boa rede de credenciados. Ser atendido por colegas, para mim, é um 
grande diferencial. A relação custo-benefício ainda é vantajosa.

A sustentabilidade do plano está, por ora, garantida, em decorrência dos aumentos 
substanciais das contribuições e dos aportes do BC.

O momento, então, é de aprimorar a administração do Pasbc. É preciso melhorar a gestão da rede 
credenciada (e a negociação dos contratos), implantar programas efetivos de promoção da saúde, otimizar 
alguns processos (como  os  de autorização, reembolso e processamento das contas), simplificar regras 
("desburocratizar"), rever/atualizar alguns  benefícios e  melhorar a comunicação  e a transparência.
Há muito a ser feito. O Pasbc pode prestar um serviço ainda melhor, sem aumentos e mantendo a 
sustentabilidade. Acredito, pela minha experiência, que eu possa contribuir nesse processo.

.

Saiba mais sobre a eleição assistindo aos vídeos abaixo:

https://zoom.us/j/94369019200?pwd=UUxYTm1aWXFnRTY2dUxaWEVLbTBEQT09&status=success
https://youtu.be/tGio6SBpIVc
https://youtu.be/y3YgOlxVzVA
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