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Pedimos seu voto 
para juntos garantir a 
perenidade da Cassi.

O COMPROMISSO DA CHAPA 1 
é defender a Cassi, resistir às ameaças 
que pairam sobre ela, encontrar 
soluções para seus problemas e 
garantir a sustentabilidade de nosso 
plano de saúde. Só conseguimos 
vencer com a união de todos e 
o tradicional envolvimento dos 
colegas do banco. 

A Chapa 1 Em Defesa da Cassi 
é composta por associados que 
sempre estiveram à frente da luta pela 
preservação e melhoria de nossos 
direitos em saúde, junto com as 
entidades sindicais e associativas que 
defendem os funcionários.

Raras vezes a Cassi e a assistência à 
saúde dos funcionários estiveram tão 
ameaçadas.

De um lado os ataques do 
Governo, via Resolução 23 da CGPAR, 
que pretende impor a paridade 
contributiva e reduzir a participação 
do Banco no custeio de nosso 
plano de saúde. Querem impor 
a contribuição por dependente 
e por faixa etária, acabar com a 
solidariedade e a garantia de custeio 
do BB para os aposentados. Cada vez 
mais despesas para os associados e 
menos para o Banco.

De outro, os aumentos constantes 
no valor das consultas, exames 
clínicos, remédios, materiais, 
internações hospitalares e outros 
serviços. Os prestadores tentam 
impor à Cassi aumentos bem 
maiores que as contribuições dos 
associados, vinculadas aos salários e 
aposentadorias. 

A pressão e o boicote de 
pro� ssionais e empresas, que exigem 
aumento de honorários e suspendem 
a prestação de serviços à Cassi, 
demanda negociações permanentes 
para evitar descredenciamentos 
e manter a continuidade no 
atendimento aos associados.



No caminho da 
sustentabilidade

Seu voto em
defesa da Cassi

A Estratégia Saúde da Família é um dos 
pilares para garantir a sustentabilidade da Cassi, 
atendimento de qualidade com racionalização de 
despesas para não onerar os associados.

É o mesmo modelo adotado pelos sistemas de 
saúde públicos e privados dos países mais avançados 
do mundo. Baseado na atenção integral à saúde 
e no acompanhamento permanente do usuário, a 
Estratégia Saúde da Família presta atendimento de 
qualidade.

Tratados por equipes multidisciplinares, os 
pacientes recebem o atendimento básico e são 
encaminhados a pro� ssionais especializados da rede 
credenciada, quando necessário. O médico de família 
tem visão global do usuário e indica o tratamento 
mais adequado. 

Diretores e conselheiros eleitos trabalham há 
anos pela sua implantação nas CliniCassi com tanto 
cuidado que o modelo foi adotado como paradigma 
pela Agência Nacional de Saúde. 

O banco, no entanto, só admitiu apoiar a 
implantação do modelo depois que a Consultoria 
Accenture, contratada em 2016, rati� cou que a Cassi 
está no caminho certo e pode garantir atendimento 
de qualidade a custos reduzidos. Basta investir no 
fortalecimento das unidades próprias, na abertura 
de novas e na criação de uma rede referenciada de 
prestadores de serviço que atenda prioritariamente 
os usuários da Cassi.

Avançamos, mas ainda há muito por construir. 
Precisamos resolver problemas de credenciamento 
e atendimento em várias localidades, mas sabemos 
como enfrentar as crises permanentes que afetam 
todo o sistema de saúde brasileiro.

Pedimos seu voto na Chapa 1 Em Defesa da 
Cassi. A experiência acumulada por alguns dos 
nossos candidatos na implantação deste modelo e 
a incorporação de novas ideias trazidas por outros 
componentes ajudará a fortalecer a Cassi.



Seu voto pela
perenidade da Cassi

Propostas

Compromisso com a 
perenidade da Cassi

Melhorias constantes
no atendimento

Manter o
compromisso do BB

 Garantir a manutenção dos compromissos
 do BB e a sustentabilidade da Cassi

 Lutar contra as ordens do Governo de estabelecer 
paridade contributiva e de reduzir as contribuições 
do BB para ativos e aposentados (CGPAR 23)

 Manter as contribuições vinculadas ao salário 

 Defender o modelo de gestão paritária, com eleição 
de metade dos dirigentes e sem voto de minerva

Participação
dos associados  

 Atuar junto com entidades sindicais e associativas 
para negociar com o BB o fortalecimento da Cassi

 Valorizar os Conselhos de Usuários como 
representação dos associados

 Realizar fóruns e conferências de saúde e
 envolver os associados na defesa da Cassi

 Atuar de maneira articulada com outros
 planos de autogestão para fortalecer o sistema

 Garantir assistência à saúde de qualidade para 
funcionários e familiares, independentemente

 da situação salarial, laboral ou aposentado

 Viabilizar rede credenciada em
 todas as localidades onde há associados

 Ampliar e melhorar os serviços das
 CliniCassi e das unidades próprias

 Criar rede referenciada de prestadores e estabelecer 
parceria com clínicas e prestadores de serviços

 Ampliar a adesão à Estratégia Saúde da Família, com 
foco na prevenção e atenção integral aos usuários

 Garantir o Plano de Assistência
 Farmacêutica para todo o território nacional. 

 Aprimorar e ampliar o Programa
 de Atendimento Domiciliar 

 Criar novos programas de atenção à
 saúde com foco na prevenção

 Criar metodologias de avaliação e indicadores de 
e� ciência para aprimorar a gestão  

 Investir na capacitação dos pro� ssionais de
 saúde da Cassi para melhorar o atendimento

 Racionalizar despesas administrativas



Diretoria de Saúde

Conselho Deliberativo

Conselho FiscalDiusa Almeida (efetiva)
De Goiás. Aposentada. Bacharel em Ciências 
Econômicas, pós-graduada em Administração 
Financeira, com MBA em Gestão de Negócios, 
Controladoria e Finanças Corporativas. Foi gerente 
geral de várias agências do BB e conselheira � scal 
eleita da Previ. Presidente da AABB Goiânia.

Carlomagno Goebel (Mano) (suplente)
Do Rio Grande do Sul. Bacharel em Administração, 
com pós-graduação em Gestão de Agronegócios. 
Foi gerente geral em várias agências do BB. 
Participa das entidades de defesa dos funcionários. 
É presidente do Conselho Estadual das AABB 
(CESABB) do Rio Grande do Sul.

William Mendes 
De São Paulo. Diretor eleito desde 
2014, é gestor das unidades Cassi 
e políticas de saúde, atua no 
fortalecimento do modelo assistencial 
baseado na Estratégia Saúde da 
Família. Fortalece a participação social 
por meio dos conselhos de usuários, 
entidades representativas e reuniões 
com associados. Como diretor da 
Contraf, coordenou as negociações 
salariais com o BB

Ana Busato (suplente)
Do Paraná. Ingressou no BB em 2005. Bacharel em Marketing, com 
pós-graduação em Engenharia Financeira. Foi gerente de negócios 
em Almirante Tamandaré (PR). Diretora do Sindicato dos Bancários de 
Curitiba (PR).

Fernando Amaral (efetivo)
Do Rio de Janeiro. Aposentado. Formado em Administração e Direito. 
Foi gestor de agências e representante dos funcionários no Conselho de 
Administração, diretor de Seguridade da Previ e diretor interino da Cassi. 
Conselheiro deliberativo e ex-vice-presidente da Anabb, presidiu o SEEB 
Rio e coordenou a Comissão de Empresa.

Elisa F. Ferreira (suplente)
De São Paulo. Graduada em Ciências Econômicas pela Unicamp. 
Conselheira deliberativa eleita da Cassi desde 2014, onde integra o 
Comitê de Auditoria. Diretora do SEEB Campinas (SP). Integra a Comissão 
de Empresa e acompanhou as negociações sobre a Cassi com o BB. 

Fabiano Felix (titular)
De Pernambuco. Formado em Direito, com MBA em Gestão 
Financeira, Controladoria e Auditoria. Gerente de núcleo na Super PE. 
É representante dos funcionários no Conselho de Administração e 
conselheiro deliberativo eleito da Cassi. Foi conselheiro � scal da Previ e 
secretário-geral do SEEB Pernambuco.

Eleições
16 a 28
Março

VOTE
CHAPA 1

Candidatos

www.chapa1emdefesadacassi.com.br
Facebook.com/EmDefesaDaCassi

secretário-geral do SEEB Pernambuco.

Econômicas, pós-graduada em Administração 
Financeira, com MBA em Gestão de Negócios, 
Controladoria e Finanças Corporativas. Foi gerente 
geral de várias agências do BB e conselheira � scal 

 (suplente)
Do Rio Grande do Sul. Bacharel em Administração, 
com pós-graduação em Gestão de Agronegócios. 

Participa das entidades de defesa dos funcionários. 
É presidente do Conselho Estadual das AABB 

Eleições
16 a 28
Março

VOTE
CHAPA 1


