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O VII Encontro Nacional dos Conselhos de 
Usuários da Cassi aconteceu nos dias 12 e 13 de 
novembro de 2014, no Hotel Mercure Brasília Lí-
der, em Brasília. O tema deste ano foi “Caixa de 
Assistência: Fortalecer o Pertencimento em Busca 
da Sustentabilidade”.

A escolha do tema teve como principal objetivo 
estimular nos conselheiros presentes o verdadeiro 
signi� cado da Caixa de Assistência como entidade 
fundada pelos próprios funcionários do BB, além 
de tratar de questões voltadas à compreensão da 
aplicabilidade da participação social no contexto 
das políticas de saúde adotadas pela Cassi. O en-
contro também procurou discutir demais temas de 
saúde visando à proposição de alternativas volta-
das para a sustentabilidade da Caixa de Assistência. 

Mais uma vez estiveram reunidos na capital o 
Distrito Federal e os 25 estados onde há Conselhos 
de Usuários instalados, representados por seus 
conselheiros e conselheiras. E, neste ano, com uma 
particularidade: a vinda de dois representantes de 
cada estado, num total de 52 presentes. 

O encontro promovido pela Diretoria de Saúde 
e Rede de Atendimento contou com uma progra-
mação diversi� cada, que incluiu apresentações das 
diretorias dos eleitos, de experiências exitosas de 
voluntariado nas parcerias entre Conselhos de Usu-
ários, Cassi e Banco do Brasil, trabalhos em grupo e 
espaço de debate democrático em plenário.

O diretor de Saúde e Rede de Atendimento, 

William Mendes, expôs os projetos que pretende 
implementar durante sua gestão. 

A diretora de Planos de Saúde e Relaciona-
mento com Clientes, Miriam Fochi, explanou so-
bre as atividades de sua diretoria, as mudanças 
ocorridas nos últimos dois anos, além de outros 
projetos que serão implementados.  

Os participantes também assistiram a uma 
palestra ministrada pelo gerente executivo de 
Saúde, Henio Braga Junior, com o tema “Caixa de 
Assistência: Fortalecer o Pertencimento em Busca 
da Sustentabilidade”.

Outro momento de destaque do encontro foi a 
realização de trabalhos em grupos dos conselhei-
ros, com sugestões para a construção de um plano 
de ação voltado à execução de atividades visando 
ao fortalecimento da participação social na Cassi. 
Essa ação foi desenvolvida com base em seis seis 
eixos temáticos: Comunicação, Negociação, Saúde, 
Regulação, Serviços Próprios com Acesso Quali� -
cado e Funcionamento do Conselho de Usuários. 
Para cada um dos eixos temáticos foram seleciona-
dos temas inerentes que serviram de balizadores 
para o desenvolvimento dos trabalhos.

Os dois dias do encontro foram marcados por 
um amplo debate democrático entre os conse-
lheiros e a Caixa de Assistência, durante o qual 
os diretores eleitos Mirian e William rea� rmaram 
a disposição de fortalecer a participação social e 
fortalecer os Conselhos de Usuários da Cassi.

FORTALECER O PERTENCIMENTO EM BUSCA DA 
SUSTENTABILIDADE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA

Eleitos para a gestão 2012/16
Mirian Fochi,
diretora de Planos de Saúde e 
Relacionamento com Clientes

Conselheiros Deliberativos:
Antonio Tremarin,
José Adriano, Milton dos Santos 
(Miltinho) e Mário Engelke.

Conselheiros Fiscais:
Carmelina Pereira (Carminha),
João Antônio Maia, Cláudio Gerstner 
e Eduardo Marinho.

Orçamento
da Caixa de 
Assistência 2015

O Conselho Deliberativo da 
Cassi, a instância máxima na go-
vernança da entidade, vai discutir 
no próximo dia 19 de dezembro 
o orçamento da entidade para o 
ano de 2015.

É importante que os partici-
pantes, entidades sindicais e asso-
ciativas acompanhem os informes 
dos eleitos e o debate que vai 
acontecer a partir do dia 19, por-
que nestes momentos sempre há 
divergências entre as propostas 
das representações dos trabalha-
dores e as propostas do banco.

Eleitos para a gestão 2014/18
William Mendes, diretor de
Saúde e Rede de Atendimento

Conselheiros Deliberativos:
Fabiano Felix, Loreni de Senger,
Elisa de Figueiredo e Nilton 
Cifuentes Romão (Ramon).

Conselheiros Fiscais: Regina Fátima 
de Souza Cruz e Daniel Lilberato.
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DIRIGENTES ELEITOS DA CASSI SE UNEM AO CONJUNTO 
DAS ENTIDADES SINDICAIS E ASSOCIATIVAS PARA 

ORGANIZAR O MOVIMENTO EM DEFESA DA CASSI E 
NEGOCIAR COM O BANCO DO BRASIL SOLUÇÃO PARA

A SUSTENTABILIDADE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA
Unidade na defesa da Cassi e manu-

tenção do modelo de solidariedade foram 
as palavras que marcaram o encontro rea-
lizado na AABB em Brasília, no último dia 
9 de fevereiro, com a participação dos di-
retores e conselheiros eleitos pelo corpo 
social e dezenas de entidades sindicais e 
associativas.

O encontro foi organizado por enti-
dades nacionais como ANABB, Contraf-
-CUT, AAFBB, APABB, Contec e FAABB. Es-
tiveram no encontro 103 pessoas de 63 
entidades representando os funcionários 
da ativa e aposentados, segundo relató-
rio do evento.

Os diretores e conselheiros eleitos es-
tão percorrendo o país desde o semestre 
passado e se reunindo com os sindicatos, 
Conselhos de Usuários, entidades de apo-
sentados e associativas, e também com os 
trabalhadores da base, num esforço em 
levar os temas Cassi e saúde para o dia a 
dia da comunidade Banco do Brasil.

O centro das discussões com a base 
social tem sido os modelos de sistema 
de saúde existentes, tanto do mercado 
quanto o da Cassi, e as razões da di� cul-
dade de se encontrar sustentabilidade 
da forma como estão organizados há 
mais de uma década.

O modelo atual
O modelo de atenção aberto ou sis-

tema fragmentado – é onde cada um 
escolhe os pro� ssionais de saúde e ser-
viços de acordo com seus desejos, sejam 
eles adequados ou por incompreensão 
e imposições mercadológicas, sem levar 
em consideração, muitas vezes, a sua real 
necessidade em saúde. Essa prática tem 
como consequência a realização de pro-
cedimentos desnecessários, sem resoluti-
vidade e, na maioria das vezes, com signi-
� cativo impacto na sua qualidade de vida 
e nos custos do plano de saúde.

DIRIGENTES ELEITOS PELO 
CORPO SOCIAL E COM APOIO 
DAS ENTIDADES SINDICAIS E 
ASSOCIATIVAS DEFENDEM A 
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE 
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Para se alcançar o equilíbrio e a sustentabili-
dade da Caixa de Assistência, eleitos defendem 
propostas e iniciativas estratégicas que avançam 
no Modelo de Atenção Integral à Saúde, por 
intermédio da Atenção Primária, baseada na 
Estratégia Saúde da Família (ESF). O modelo é 
conhecido como Sistema Integrado de Saúde e 
tem referência em modelos com melhores resul-
tados tanto na área da saúde como também na 
econômico-� nanceira.

ORGANIZAR OS FUNCIONÁRIOS
DA ATIVA E APOSENTADOS

Os dirigentes da Cassi, eleitos 
pelo corpo social, estão buscando 
apoio das entidades representati-
vas e estão à disposição para con-
tribuir na organização e mobiliza-
ção necessárias para que o Banco 
do Brasil abra negociações e assu-
ma suas responsabilidades, inclusi-
ve � nanceira, para resolver o dé� cit 
da Caixa de Assistência e para que 
o Modelo de Atenção Integral à 
Saúde seja estendido ao conjunto 
dos associados.

Os eleitos estiveram em 17/12/14 
com a Comissão de Empresa da Con-
traf-CUT para dar informações sobre 
as propostas dos eleitos contrárias 

às do BB, que quer aumentar as con-
tribuições e reduzir direitos. Os sin-
dicatos divulgaram aos funcionários 
da ativa dois boletins Espelho Cassi 
em dezembro e janeiro.

Os eleitos estiveram também 
na ANABB em 22/01/15 para dar 
informações sobre a Cassi e a sus-
tentabilidade.

A Contraf-CUT, a pedido dos 
eleitos, vai organizar um encontro 
de saúde com os sindicatos em 
março, para ampliar o debate na 
ativa. É hora de todos se envolve-
rem para fortalecer a Cassi, uma das 
maiores conquistas do funcionalis-
mo do Banco do Brasil.


