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Competência, formação e experiência 
estão presentes na Chapa 1 para defender 
os interesses dos associados na Caixa de 
Assistência.

A defesa dos direitos dos associados 
passa pelos compromissos assumidos no 
processo eleitoral que renovará parte dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo e uma das 
diretorias. Os integrantes da Chapa 1 Em 
Defesa da Cassi pedem seu voto.

A Chapa 1 congrega ativos e 
aposentados, homens e mulheres, 
associados de todas as regiões brasileiras, 
representando a unidade do funcionalismo. 
Unidade essencial para defender os direitos 
dos associados e a sustentabilidade da Cassi.

Essa união e o apoio de entidades sindicais 
e associativas de todo o país foram essenciais 
para forçar o BB a manter suas contribuições 
e a aportar R$ 850 milhões na Cassi nas 

negociações encerradas em 2016. Esta 
experiência levaremos para enfrentar os 

novos desafi os.

 Na Chapa 1 há integrantes ligados a 
Conselhos de Usuários, fundamentais na 
identifi cação dos principais problemas 
dos associados.

 É a chapa que tem a equipe mais 
experiente e preparada 
 Tem componentes já testados na 

diretoria e nos conselhos da Cassi
  Tem as melhores propostas

Diretoria de Saúde
William Mendes. Diretor eleito da Cassi.
Coordenou as negociações salariais com o BB.

Conselho Deliberativo

Fernando Amaral (efetivo). Aposentado.
Foi vice-presidente e é conselheiro deliberativo da Anabb 

Ana Busato (suplente). Foi gerente de negócios.
Diretora do Sindicato dos Bancários de Curitiba (PR).

Fabiano Felix (efetivo). Representa os funcionários no
Conselho de Administração do BB. Presidente do
Conselho Deliberativo da Cassi.  

Elisa F. Ferreira (suplente). Conselheira deliberativa
eleita da Cassi e integra o Comitê de Auditoria. 

Conselho Fiscal

Diusa Almeida (efetiva). Foi gestora de agências do BB e 
conselheira fi scal da Previ. Presidente da AABB Goiânia.

Carlomagno Goebel – Mano (suplente).
Foi administrador de agências. Presidente do CESABB RS.

Nós somos a Chapa 1
Em Defesa da Cassi
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Defesa dos direitos dos associados

Atendimento melhor, menor custo

DE 16 A 28 DE MARÇO

VOTE NA CHAPA QUE
DEFENDE OS ASSOCIADOS

Chapa 1 Em defesa da

Cassi conta com o apoio

de dirigentes e de entidades 

sindicais e associativas de

todo o país. Unidade essencial 

para resistir às ameaças do 

Governo contra a Cassi e 

implementar propostas que 

visem a sustentabilidade e a 

melhoria do atendimento

Vote na Chapa 1
Confi ra nossos compromissos com os associados

As propostas 
da Chapa 1 
Em Defesa da 
Cassi foram 
construídas 
a partir do 
debate com 
associados 
da ativa e 
aposentados
de diversas 
regiões do país

 Quem adere à Estratégia Saúde da Família e é acompanhado nas CliniCassi, além de ter 
atendimento melhor que na rede credenciada, colabora com a redução de gastos da 
Cassi em cerca de 30%. Vamos nos empenhar pelo aumento nas adesões ao programa. 

 Aprimorar e aumentar as unidades da CliniCassi para que a atenção integral à saúde 
dos associados chegue em mais localidades. 

 Viabilizar rede credenciada em todas as localidades onde há associados. 
 Ampliar a rede referenciada de prestadores e estabelecer parceria com clínicas e 
prestadores para atender usuários da Cassi com prioridade.

 Garantir o Plano de Assistência Farmacêutica para todo o país. 
 Aprimorar e ampliar o Programa de Atendimento Domiciliar. 

 Vamos lutar contra a Resolução 23 
da CGPAR e contra a redução de 
contribuições do BB. 

 Manteremos vigilância permanente
 para que o BB cumpra seus 

compromissos com a Cassi.
 Não aceitaremos que os associados sejam 
onerados sem contrapartida do banco. 

 Defendemos o modelo de gestão 
paritária, com eleição de metade dos 
dirigentes.  

 Não aceitaremos o voto de Minerva.

Associados à frente da Cassi 

 Atuar junto com entidades sindicais e associativas para 
defender a Cassi e negociar com o BB o fortalecimento 
e a sustentabilidade do plano de saúde.

 Valorizaremos os Conselhos de Usuários como 
representação dos associados.

Ativos votam pelo SISBB e aposentados

nos terminais de autoatendimento.

COMO
VOTAR

Apoio de Norte a Sul do Brasil


