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PAMO 

HAPTECH 

 Ao longo dos anos o 

PAMO vem aumentando os 

gastos por mês. Há 15 anos 

tínhamos um gasto na casa 

de 1 milhão,  em 2014 che-

gamos a bater a casa de 5 

milhões. Isto se dá por al-

guns motivos, um deles está 

no envelhecimento dos fun-

cionários da CET, que hoje 

temos uma média de idade 

de 47 anos.  

O aumento dos custos 

da saúde no Brasil, é outro 

fado; a falta de investimento 

no PAMO ao longo dos anos 

tanto em recursos humanos co-

mo em equipamentos, fazendo 

com que a CET deixasse até de 

cumprir algumas exigências da 

ANS desde 2011.  

Preocupada com a situa-

ção deixada à mercê das ges-

tões há anos fez com que a DR 

apenas com 3 dias na gestão 

elaborasse uma CI pedindo 

uma comissão para estudar a 

situação do PAMO, onde se 

quer foi dada a resposta para a 

DR, mas não recuamos.  

Iniciamos um estudo com 

os DRs das co-irmãs para achar 

uma solução definitiva sobre o 

assunto. Ffizemos inclusive 

reunião com o presidente da 

SABESPREV, para conhecer os 

moldes de sua Fundação.  

A solução que a CET 

achou foi a licitação de uma 

empresa para que pudesse ad-

ministrar o PAMO, com a pro-

messa de economia.  

Esta licitação foi suspen-

sa com uma liminar impetrada 

pelo sindicato, que no nosso 

ACT 2014, no Tribunal, a em-

presa apresentou diversos ar-

gumentos sobre a questão on-

de não teria mais condições de 

administrar o PAMO devido aos 

altos custos e exigências da 

ANS, que não estavam sendo 

cumpridas. 

Ficou acordado então en-

tre empresa, SINDVIÁRIOS, 

Sindicato dos Engenheiros e 

Desembargadora a retirada da 

liminar e a empresa que ganhou 

a licitação, no caso, a Haptech 

passou a administrar o PAMO, 

como também ficou acordado 

que não haveria perda de quali-

dade e nem prejuízo ao atendi-

mento.  

A partir de 1 de ou-

tubro a Haptech passou a 

administrar o PAMO e a 

enxurrada de problemas 

começou. Reclamações 

com demora em autoriza-

ção de exames, cirurgias, 

internações e até falta de 

pagamento aos credencia-

dos, entre outros proble-

mas mais graves.  

A DR documentou e 

acompanhou os proble-

mas que chegaram e a 

alegação da gestão era 

que a HAPTECH estava 

em período de ajustes e 

acomodação do contrato. 

No início de dezem-

bro, a DR cobrou em RD 

uma solução definitiva, 

para tanto foi feita uma 

reunião entre Sindviários, 

Haptech e CET, que nos 

informaram que foram fei-

tos os ajustes necessá-

rios, principalmente na 

transmissão de dados en-

tre CET e Haptech. Em ja-

neiro, os problemas dimi-

nuíram, mas não acaba-

ram .  

Descredenciamento 

Neste período da gestão Hap-

tech os descredenciamentos come-

çaram a aparecer. Tivemos a Rede 

Delboni, Clinica COT e dentistas que 

não estão atendendo mais, entre 

tantos outros que não estão aten-

dendo.  

A DR através de CI questio-

nou a gestão, nos informando não 

houve descredenciamento de dentis-

ta. O profissional não irá até o PAMO 

somente para fazer um documento 

A DR vem acompanhando e 

cobrando todos os problemas de-

tectados, documentando e relatan-

do os fatos à gestão e ao sindicato.  

Entendemos que o tempo de 

adequação da Haptech já se encer-

rou e que pelos acontecimentos a 

gestão não está preocupada com a 

saúde do trabalhador e seus famili-

ares e sim com os custos.  

A DR dentro da sua compe-

tência elaborou um documento e 

está anexando os relatórios de 

problemas acompanhados neste 

período e está protocolando no TRT 

com a Desembargadora Ivani Con-

tini para providências.  

Nós vivemos uma crise na saú-

de nacional, hoje temos 74 planos 

de saúde com pedidos de falência 

na ANS e mais 62 sob investigação 

com processos de intervenção.  

A DR jamais defendeu e não 

defenderá um sistema privado,  

que ocila conforme a gestão, como 

acontece com o VA e VR  e nós so-

mos uma carteira de 47 anos o 

que não é atrativo para o mercado, 

infelizmente a saúde virou merca-

doria. Nunca defendemos a Hap-

tech e somos contra este contrato 

desde o início.  

Nos estudos elaborados pela 

DR chegamos ao entendimento 

que para a criação de uma funda-

ção seria necessário a participação 

das empresas co-irmas: 

Providências  Futuro 

de descredenciamento, sim-

plesmente para de atender e a 

gestão continua achando que 

está tudo bem.  

Na semana passada o 

GRH informou na reunião do 

Conselho, que o interesse da 

gestão seria de alocar todos os 

pacientes de oncologia, que 

tratam no AC Camargo e Bene-

ficência Portuguesa para o 

IBCC e que irá cortar o atendi-

mento ambulatorial (consulta 

dentro de hospital).  

A DR imediatamente con-

sultou o PROCON, que nos infor-

mou que as medidas são ILE-

GAIS.  

No tribunal não ficou acor-

dado que não teria perda de qua-

lidade???? A DR entende que se 

ao menos um médico se descre-

denciar é perda de qualidade e, 

portanto isso é quebra de ACT. 

SPTRANS , SP URBANISMO, SP 

OBRAS, PRODAM, etc. Com isso 

teríamos um número maior de 

beneficiários com melhor suporte 

financeiro.  

Não adianta falar que vai fa-

zer a Fundação CET e ter o plano 

na aposentadoria e o funcionário 

após se desligar da empresa ter 

que pagar mais de 1000 reais.  

O nosso caminho agora é fa-

zer o Secretário de Governo com-

prar esta ideia é para isso que va-

mos lutar. Seria mais fácil a ges-

tão da CET se preocupar com saú-

de e não com custos nos ajudando 

nesta questão. Tendo em vista 

que o próximo passo é uma deci-

são política e não técnica.  


