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Chapas disputam as eleições para Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento 

e Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, com mandatos de junho de 2022 a maio de 2026
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Os textos e as imagens das páginas 6 a 30 são de responsabilidade exclusiva de cada chapa.

De 18 a 28 de março de 2022, associados elegerão novos representantes para 
a Caixa de Assistência. Haverá duas votações no mesmo processo eleitoral: uma 
para a Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento e Conselho 
Deliberativo e outra para o Conselho Fiscal, com mandatos de junho de 2022 a 
maio de 2026.

Além do manual de votação, esta edição do Boletim das Eleições CASSI 2022 
traz as propostas das chapas que concorrerão: quatro para a Diretoria de Risco 
Populacional, Saúde e Rede de Atendimento e Conselho Deliberativo e quatro 
para o Conselho Fiscal.

Ao eleger seus representantes, os associados indicam, de forma democrática e 
transparente, as pessoas que ajudarão a CASSI a enfrentar os desafios da maior 
autogestão em saúde do país. Para que o resultado das eleições reproduza a 
vontade da maioria do Corpo Social, é muito importante que todos os associados 
aptos a votar participem.

Associados elegem diretor e 
conselheiros deliberativos e fiscais
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Temos um convite para você. A Cassi do futuro começa com seu voto! 
Somos um grupo independente, plural e representativo.

CHAPA 2 - CASSI: ENTRE QUE A CASA É SUA!

Desde o início da pandemia de Covid-19, por todo o Brasil, vimos que não 

é fácil viver sem um plano de saúde. 

Acompanhamos milhares de brasileiros que enfrentaram uma saga em 

busca de atendimento no sistema público de saúde e aprendemos a 

reconhecer o que é importante nas nossas vidas. A saúde se tornou um 

bem ainda mais precioso.

A Cassi nos ajudou a atravessar esse momento desafiador, assim como 

uma mãe zelosa que cuida de seus filhos. 

Chegou a hora de retribuirmos esse carinho. Cuidar da Cassi hoje para 

que ela continue nos assistindo no futuro. 

Nossa chapa faz um convite para todos os colegas da ativa e aposentados: 

CASSI: ENTRE QUE A CASA É SUA! Essa casa que foi construída por você 

e para você.

O FUTURO DA CASSI

Como toda empresa, a Cassi tem muito a melhorar: coparticipação, PAF, 

LIMACA, credenciamento no interior do país, telemedicina e investimento 

em tecnologia são apenas alguns dos temas que precisam ser trabalhados 

e rediscutidos na Cassi sob o olhar do associado e não apenas sob o 

ponto de vista financeiro.

O propósito da Cassi é “cuidar da saúde do participante em todas as 

fases da sua vida”. A sustentabilidade financeira virá quando a Caixa de 

Assistência alcançar, definitivamente, esse propósito. Cuidar da saúde e 

bem-estar é muito mais barato do que curar doenças.

Precisamos reassumir nosso papel na Cassi e nos envolver com o debate. 

ENTRE QUE A CASA É SUA!

QUEM SOMOS

A CHAPA 2 CASSI: ENTRE QUE A CASA É SUA é plural e representativa, 

pois une funcionários da ativa e aposentados, homens, mulheres e 

minorias que, em conjunto com seus dependentes, usufruem do Plano e 

compartilham o desejo de que a Caixa de Assistência possa sempre estar 

presente, oferecendo-nos saúde e qualidade de vida.

Lutamos pelo fortalecimento da Cassi. Ideologia não combina com saúde. 

A história nos mostra que os principais desafios só foram solucionados 

quando os representantes do funcionalismo tiveram a coragem de 

fazer transformações. Chegou a hora dos associados resgatarem a 

independência que a Cassi precisa ter para continuar trabalhando pela 

saúde de todos nós.

A Cassi não deve carregar bandeiras e nem pertencer a grupos 

ideológicos. Um plano de saúde administrado com ingerências acaba 

penalizando a parte mais frágil da gestão, que somos nós, os associados.
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Para implementar nosso trabalho, nós, da chapa CASSI: ENTRE QUE A CASA É 
SUA, precisamos da sua confiança. Você representa a força do funcionalismo 
do BB. Além disso, o que você espera da Cassi está contemplado na 
experiência e na atuação dos representantes de nossa chapa.

Almejamos a legitimidade. Queremos seu voto porque sabemos que 
você deseja uma Cassi sem amarras ideológicas ou subordinação a 
determinados interesses. Precisamos deixar claro que quem manda na 
Cassi é o associado e não o médico ou qualquer outro profissional de 
saúde, por exemplo.

O futuro da Cassi é ser uma Gestora de Saúde. Para tanto, não pode 
mais se comportar como mera intermediadora financeira que capta os 
recursos dos seus associados e patrocinador e os repassa para a rede 
credenciada de hospitais, médicos e laboratórios.

A sustentabilidade do Plano virá quando a Cassi ampliar seu protagonismo 
na jornada de saúde de seus associados e assumir seu verdadeiro 
propósito como Gestora de Saúde, capaz de conhecer o perfil individual 
de cada associado e as necessidades específicas da população assistida.

Nenhum outro plano de mercado conhece seus assistidos com tanta 
profundidade quanto a Cassi poderia conhecer. Nosso tempo médio de 
permanência no Plano é de 30 anos! Com isso, é possível prever, com 
boa precisão, os públicos mais vulneráveis e/ou propensos a doenças 
crônicas e engajá-los nas estratégias já existentes. Participe conosco! 
Veja como é nossa proposta de trabalho:

ASSOCIADO COMO FATOR CENTRAL 

•   Aprimorar e expandir o modelo de Atenção Integral à Saúde.

• Implementar estratégias para proporcionar atendimento de 
excelência ao participante. Transformar a Cassi, cada vez mais, numa 
Gestora de Saúde, conhecedora dos dados clínicos, demográficos e 
ambientais da população assistida.

•  Ofertar aos associados, de modo transparente, informações sobre 
as estratégias assistenciais da Cassi.

• Implantar o conceito de comunidade, permitindo ao associado 
avaliar a qualidade do atendimento, do tratamento e do desfecho 
clínico e compartilhar sua experiência com o prestador com todos 
os demais associados. Assim, será possível identificar aqueles 
profissionais que atendem bem.

PREVENÇÃO E REDE DE ATENDIMENTO 

•  Medicina baseada em entrega de valor: alterar o atual modelo 
de remuneração da rede credenciada, orientada ao pagamento de 
procedimentos, para um modelo que remunere a partir da qualidade 
do desfecho do tratamento e da experiência do paciente.

• Implementar ações específicas para atenção contínua e 
monitoramento de pacientes com doenças crônicas, tais como 
diabetes, hipertensão, colesterol, obesidade etc.

TELEMEDICINA 

• A telemedicina representou um avanço importante nos 
atendimentos. No entanto, as consultas on-line não podem ser 

priorizadas em detrimento do atendimento presencial.

• Ampliar as especialidades atendidas pela telemedicina.

• Garantir atendimento na telemedicina, principalmente em 
momentos de grande demanda. 

CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS E HOSPITAIS

• Compromisso com o atendimento nas cidades mais distantes 
das capitais. Hoje os associados sofrem com a insuficiência na 
rede credenciada, especialmente no interior do país. Terceirizar 
atendimento pode precarizar a Cassi.

• A redução da rede de atendimento em nada condiz com a missão e 
a responsabilidade da Cassi.

• Não basta ter grandes investimentos em CliniCassi nas capitais e 
esquecer dos colegas do restante do país.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (PAF) 

• Garantir que os associados não fiquem sem tratamento para 
doenças crônicas.

• A lista de materiais e medicamentos abonáveis (Limaca) deve 
atender de forma efetiva aos associados e não ser analisada apenas 
sob a ótica financeira.  

SAÚDE FINANCEIRA: SOLIDARIEDADE 

• A solidariedade é premissa do custeio da Cassi. Associados têm a sua 
participação e o patrocinador deve ser cobrado para também manter 
seus compromissos. Hoje, com a coparticipação, a contribuição dos 
associados supera a do patrocinador (4% para associados e 4,5% 
para o BB).

• Precisamos resgatar as origens da Cassi, definindo as 
responsabilidades do patrocinador com a taxa de administração e 
reajustes salariais.

COPARTICIPAÇÃO 

• O atual modelo de cobrança da coparticipação é injusto.

• Retomar a coparticipação aos patamares de 2018.

• Criar estratégias para inibir a má utilização do Plano. Atualmente, 
para tentar inibir o mau uso, todos os associados são punidos com 
valores de coparticipação exorbitantes.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

• Implementar uma cultura de inovação permanente na Cassi.

• Incluir a Cassi no processo de transformação digital, de dentro para 
fora, e não somente com implantação de telemedicina ou app. 

• Utilizar dados de inteligência artificial para apurar a performance 
da rede credenciada, de modo a avaliar a qualidade dos desfechos 
clínicos e a pertinência dos tratamentos indicados.

• Aprimorar os modelos de gestão do risco populacional com a 
utilização de dados de inteligência artificial, para predição de doenças 
e ações de engajamento.

Defendemos uma gestão participativa, com propostas e compromissos que resgatem o verdadeiro papel da Cassi.

CHAPA 2 - CASSI: ENTRE QUE A CASA É SUA

Propostas da Chapa 2
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Candidatos da Chapa 2

GRAÇA MACHADO  - Titular
Engenheira com MBAs em Governança Corporativa e Altos Executivos BB. É terapeuta comunitária pelo 

Mismec/DF. Primeira gerente geral mulher na PB, terceira mulher super adjunto do Brasil, lotada no RN, 

e super regional no MA. Sempre lutou pela igualdade e pela defesa da mulher no BB, sendo aliada no 

apoio às causas dos colegas do Banco e na defesa da Cassi. Foi conselheira deliberativa e primeira 

mulher aposentada eleita para fazer parte da Diretoria da Cassi. Foi vice-presidente da ANABB, onde é 

conselheira deliberativa, e diretora de Projetos no Instituto Viva Cidadania.

BRUNO TAKESHI
Graduado em Gestão Financeira e pós-graduado em Estratégias para Desenvolvimento Sustentável e 

em Liderança e Gestão Organizacional. Pós-98, tomou posse em Paraíso (SP), em 2000. Trabalhou em 

agências de varejo, escritórios de atacado, superintendência comercial, diretorias e vice-presidência. 

Coordenou o Observatório BB. Foi PO de equipe matricial vencedora do Inovathon 2021, na categoria 

Open Innovation, com criação de solução em parceria com LegalTech.

CONSELHO DELIBERATIVO

DIRETOR DE RISCO POPULACIONAL, SAÚDE E REDE DE ATENDIMENTO

MÉRCIA PIMENTEL - Suplente
Aposentada pelo BB. Graduada em Administração e Letras, tem MBAs em Gestão de Saúde e Marketing 

Executivo pela Fundação Getúlio Vargas. Exerceu, no Banco do Brasil, cargo de gerência nas agências 

Alagoinhas (BA) e Joana Angélica, Salvador (BA), e assessora na Super Bahia, conselheira consultiva 

da Previ – Plano de Benefícios I, eleita pelos funcionários, delegada da COOP-ANABB e conselheira 

deliberativa da ANABB.

EDUARDO PULIER - Suplente 
Funcionário da ativa do BB, desde 2014, atualmente assistente de Negócios no Escritório de Atendimento 

Atacado Centro-Norte, em Belo Horizonte (MG). Com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e 

Auditoria e graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), local 

em que realizou outros trabalhos, sendo inclusive pesquisador do Núcleo Observatório de Custos e 

Economia da Saúde desta universidade.

PATRÍCIA TORCIANO - Titular 
Funcionária da ativa há 18 anos. Foi escriturária, assessora jurídica na Nujur, Ajure, Dijur, em São Paulo e 

Brasília, e atual supervisora jurídica na Ajure Terceirização (SP). Graduada em Direito, com pós-graduação 

em Direito Civil e Processo Civil e em Liderança, Inovação e Gestão 3.0; MBA em Direito Bancário e 

diversos cursos de extensão em Gestão de Departamento Jurídico; Gestão de Contencioso e Impactos 

do CPC nos Departamentos Jurídicos e diversos cursos sobre aspectos legais e técnicos em moedas 

digitais. 
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Candidatos da Chapa 2

Nossa CASSI Saudável e Acolhedora

A Chapa 4 - MAIS UNIÃO NA CASSI defende que a CASSI tenha por 

princípio acolher, atender e cuidar da saúde dos seus associados e 

participantes, hoje e no futuro. Nesse sentido, a solidariedade é a premissa 

básica para a cooperação mútua e responsabilidade recíproca, reforçando 

a cultura de cuidado ao associado.

A Chapa 4 reúne lideranças de diversas entidades: AAFBB, AFABB-DF, 

Movimento Semente da União MSU e o Grupo MAIS, ao lado de colegas com 

larga experiência em gestão e profundo conhecimento das necessidades 

dos associados.

Os candidatos da Chapa 4 assumem o compromisso de promover gestão 

competente, focada na sustentabilidade da CASSI, no distanciamento 

de interferências políticas, partidárias ou ideológicas, bem como na 

manutenção da independência em relação ao patrocinador.

Vale lembrar que, em 2018, a chapa MAIS UNIÃO apresentou seu programa 

com foco na recuperação da CASSI, que vinha de uma sequência de sete 

anos de déficits, que consumiram as suas Reservas e o seu Patrimônio 

Social. Era urgente a necessidade de recuperação financeira. O risco era 

iminente, a ponto da Agência Nacional de Saúde - ANS ter determinado a 

Direção Fiscal em 2019.

A aprovação do novo Estatuto, em nov/2019, com o novo modelo de 

custeio, foi imperiosa para evitar a liquidação da CASSI. A necessidade 

de mudanças foi tão grande, que houve consenso e apoio da maioria das 

entidades representativas dos funcionários.

Porém, a aprovação do novo Estatuto, por si só, não bastava para suspender 

a Direção Fiscal, assim, um Programa de Recuperação, desenvolvido 

pelo corpo técnico, foi apresentado à ANS, sendo hoje a essência do 

Planejamento Estratégico da CASSI, que reúne as principais ações e 

projetos de curto, médio e longo prazo.

O aprimoramento do modelo de governança e a profissionalização da 

gestão, implementados a partir de 2018, viabilizaram profundas melhorias 

nas Unidades, CliniCASSI, Central de Atendimento, Central de Pagamentos 

e área de TI, como o reembolso web e as funcionalidades do App CASSI, 

além de outras.

Em jun/2020, tomou posse a chapa TODOS PELA CASSI, tendo como 

destaque do seu plano de gestão a criação de novos produtos, a 

profissionalização da gestão com melhoria nas Centrais de Atendimento e 

de Autorizações e o lançamento de novos planos.

Desde o início da pandemia, a CASSI mobilizou um grande contingente de 

funcionários para oferecer atendimento ágil e efetivo aos participantes, 

com incessante busca por atendimentos, leitos, UTI e remoções, em todo 

o país. Além disso, implantou e expandiu a Telemedicina, com atendimento 

24h, 7 dias por semana.

Para 2022, o programa da Chapa 4 destaca a ATENÇÃO AO ASSOCIADO, 

com o propósito de avançar com base nos seguintes pilares: melhoria do 

atendimento; relacionamento com prestadores, fornecedores e planos de 

saúde autogestões e modernização da CASSI.

A Chapa 4 espera que nesta campanha amplie-se o debate e traga à 

discussão as melhores propostas para a gestão da CASSI, sem Fake News, 

sem ofensas ou ataques pessoais e com respeito ao contraditório.

A Chapa 4 - MAIS UNIÃO NA CASSI conta com o seu apoio para garantir 

que a CASSI continue avançando. Examine este Programa de Campanha, 

avalie, converse com outros colegas antes do período de votação. Não 

deixe de participar. É o futuro da nossa CASSI que está em jogo.

Chapa 4 - MAIS UNIÃO NA CASSI 
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Expansão da Atenção Primária à Saúde - Potencializar a Estratégia de Saúde 

da Família, de maneira a beneficiar 100% dos associados presencialmente, 

através de CliniCASSI próprias ou credenciadas parceiras.

Telemedicina – Promover e incentivar a utilização dessa funcionalidade, 

amplamente utilizada durante a pandemia; implantar atendimento agendado, 

por especialidade, permitindo o acesso a partir de qualquer local. 

Revisão da LIMACA – Revisão anual da Lista de Materiais e Medicamentos com 

a divulgação periódica aos associados, a exemplo de 2020 e 2021.

Coparticipação - Propor a redução da coparticipação aos níveis de 2018, no 

caso 30% (consultas médicas, sessões de psicoterapia, acupuntura e visitas 

domiciliares) e 10% (exames de laboratórios, diagnose, terapias etc).

Sistema de Reembolso - Continuar aprimorando o sistema de reembolso, hoje 

com prazo médio de 5 dias, estendendo essa funcionalidade ao App CASSI.

Negativas de Medicamentos e/ou Procedimentos - Rever o fluxo de negativas 

de procedimentos e autorizações, evitando o desconforto aos participantes e 

familiares com o objetivo de agilizar o tempo de resposta. 

Coberturas de novos procedimentos extra ROL - Analisar periodicamente a 

inclusão de novos procedimentos não cobertos pelo Rol da ANS, para promover 

as devidas inclusões, visando o bem-estar do participante.

Expansão da Rede de Credenciados – Agilizar o processo de credenciamento 

de prestadores, aumentando a oferta de serviços aos participantes nas 

localidades com deficiência de rede credenciada.

Relacionamento com fornecedores de medicamentos - Expandir e divulgar 

os convênios com Redes de Farmácias, negociando melhores descontos aos 

associados e participantes da CASSI.

Ampliar o horário de funcionamento das CliniCASSI - Visando contemplar, em 

especial, os associados da ativa, de modo a incentivar a adesão ao Programa 

de Atenção Primária à Saúde, fortalecendo a Estratégia da Saúde da Família.

Programas de Saúde da CASSI - Avançar no aprimoramento dos Programas; 

firmar parcerias com AABB´s, Redes de academias e estúdios, sessões ao vivo e 

presenciais com personal trainer para os participantes.

Central de Atendimento – Aprimorar o sistema de autorizações; implantar 

o atendimento automatizado, via WhatsApp (ChatBot), para facilitar e agilizar 

ações simples que não necessitem de interação, como: segunda via de cartão, 

segunda via de boleto bancário etc.

Solidariedade – Defender a solidariedade como princípio básico de 

cooperação mútua e responsabilidade recíproca, reforçando a cultura de 

cuidado ao Associado.

Conselho de Usuários - Dar continuidade ao Programa Integra 

Conselho de Usuários, iniciado em 2020, de forma a valorizar o 

papel desses Conselhos, aproximando os associados e a CASSI. 

Convênios de Reciprocidade - Prospectar e aumentar as parcerias de 

convênios de reciprocidade com operadoras de autogestão para contribuir com 

o aumento de receitas para a CASSI; ampliar o atendimento aos associados em 

localidades desassistidas compartilhando rede credenciada.

Avaliação da qualidade dos serviços dos prestadores - Criar mecanismo 

para avaliar os serviços executados pelos prestadores, por meio do qual o 

participante possa expressar a sua satisfação com o atendimento.

Meios de Pagamento - Ampliar e simplificar os meios de pagamento para 

receber as contribuições dos associados e participantes, acompanhando a 

evolução do mercado (ex: PIX).

Sustentabilidade da CASSI - A “CASSI saudável e acolhedora”, que todos 

queremos, precisa de equilíbrio financeiro, econômico e atuarial, para garantir 

a efetividade no atendimento e acolhimento aos associados e participantes, 

viabilizando a sua sustentabilidade no médio e longo prazo; promover ações 

que visem preservar as reservas financeiras, alinhadas aos cálculos atuariais e 

às exigências legais.

Estudo Epidemiológico – Conhecer com maior assertividade as necessidades 

de saúde dos participantes, subsidiando o desenvolvimento de novos planos, 

assim como as soluções terapêuticas; viabilizar a análise de risco epidemiológico 

com base nos dados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Novos Planos de Saúde - Incrementar a criação de novos planos de saúde, 

para garantir a expansão da base de participantes concomitante ao aumento 

de receitas.

Planejamento Estratégico - Promover a revisão anual, visando ampliar o foco 

nos interesses dos associados; priorizar os projetos estruturantes que irão 

garantir a sustentabilidade da CASSI no médio e longo prazo; estabelecer como 

meta a conquista de mais associados com a criação de novos planos de saúde; 

garantir a expansão da Estratégia de Saúde da Família.

Governança Corporativa - Rever o atual modelo de Governança Corporativa, 

adotando como referência a atuação dos órgãos de controle e compliance. 

Tecnologia da Informação - Desenvolver soluções e inovações que facilitem o 

dia a dia dos associados, superando um atraso de aproximadamente 20 anos, 

garantindo segurança e agilidade nos processos; propiciar ao associado o 

poder de soluções na “Palma da Mão”, através do App CASSI no celular, dando 

conforto e usabilidade.

Aprimorar o processo seletivo - Aprimorar o processo seletivo, priorizando a 

seleção de profissionais com formação e conhecimento técnico de acordo com 

a função requerida.

Sistema de Comunicação da CASSI – Aprimorar o site, Fale com a CASSI, 

Ouvidoria e demais meios; disponibilizar informações e avisos via WhatsApp; 

incrementar as informações do Visão CASSI; manter aberto os canais de 

comunicação com os Associados, Entidades, Associações, Sindicatos e 

Patrocinador.

O programa de gestão proposto pela Chapa 4 – MAIS UNIÃO NA CASSI destaca fundamentalmente a ATENÇÃO 
AO ASSOCIADO, com o propósito de avançar nas melhorias de atendimento, acolhimento e gestão da CASSI.

MAIS UNIÃO NA CASSI

Propostas da Chapa 4
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Candidatos da Chapa 4

ARNALDO FERNANDES DE MENEZES - Titular
Pernambucano, aposentado. Curso Superior Tecnólogo Gestão Rec.Humanos pela Univ. Paulista 

e Técnico em Contabilidade. Trabalhou nas ags. Breves (PA), Garanhuns (PE) e Cinelândia (RJ). Na 

COGER, foi Supervisor, Chefe Setor, Coord.Equipe e Chefe Adjunto interino na Divisão de Conciliação 

e Balanços. Foi auditor no Núcleo Central da AUDIT. De 2004 a 2006 atuou na Corregedoria Geral do 

Gov. do DF como Dir. de Planejamento, Articulação da Ouvidoria e Apoio Operacional.  É Presidente 

da AFABB-DF desde 2014 e Diretor da FAABB desde 2016.

Marcos RAMPAZO - Suplente
Paulistano, 66 anos, casado, graduado em Economia pela Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU, 

MBA Executivo Marketing. Trabalhou 33 anos no BB. Atuou em Agências como Operador MIPEM e 

Gerente Geral. Trabalhou em diversas Superintendências Regionais na grande São Paulo, desde 

o início do Programa de 1994 até 2008, quando se aposentou. Foi Conselheiro Fiscal suplente 

COTEMINAS. Conselheiro Deliberativo Satélite Esporte Clube. Experiência em gestão bancária de 

Atacado e Varejo e atuação em Conselhos.  

Luiz SATORU Ishiyama
Bacharel e Mestre em Administração; Lead Ass. - Auditor ISO 9000-USP/POLI/FCAV; MBA em Deriv e 

Futuros/BM&F; Gerente Núcleo DIRED e Gerente  Divisão na UAR, desenvolveu projetos para Implantação 

do BB Worldnet e reorganização das agências no exterior; implantação do modelo organizacional das 

Super e DIRED e do projeto Agências Estilo e Private. Foi síndico pela PREVI de 2010 a 2015; Technical 

Advisor BB Bruxelas (1994/95). Professor Universitário e Consultor empresarial; é Diretor eleito da CASSI 

desde 2018. 

CONSELHO DELIBERATIVO

DIRETOR DE RISCO POPULACIONAL, SAÚDE E REDE DE ATENDIMENTO

LORENI DE SENGER - Titular
Gaúcha, aposentada. Graduada em Marketing, especialização em Finanças/Banking na FGV SP. 

Habilitação Corret.Seguros pela FUNENSEC. Trabalhou na Agência Soledade-RS, CESEC Santo Ângelo-

RS, SUPER RJ e na Agência Centro-RJ, onde  aposentou em 1997 como GERAT. Na AAFBB, foi por dois 

mandatos, Vice-Presidente do Cons.Administrativo e do Cons.Deliberativo. É Presidente da AAFBB, pelo 

segundo mandato. Foi fundadora do Grupo “Mulheres AAFBB”. Já atuou como Conselheira do Conselho 

Deliberativo da CASSI por dois mandatos, sempre em defesa dos Associados.

SANDRA NAVARRO - Suplente
Paranaense, certificada pelo ICSS. Graduada em Comunicação; Pós em Comunicação e Marketing e 

Gestão e Legislação Tributária; MBA Executivo Negócios Financeiros. Trabalhou 33 anos no BB, em 

Agências, SUPER PR (Gerente Negocial), GEPES PR (Gerente), CABB PR (Gerente) e DIREF/DF (Gerente 

Executiva). Experiência em desenvolvimento de estratégias para Conciliação Trabalhista, negociações 

de acordos judiciais de grande vulto, negociação com sindicatos, gestão orçamentária, negócios de 

varejo, canais remotos, gestão de pessoas e educação corporativa.

Eleições CASSI 2022
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A Chapa 6 representa a união de associadas e associados que sempre 
defenderam os interesses dos funcionários e somam esforços para melhorar 

a Cassi. Conheça nossos princípios e propostas e junte-se a nós.

O princípio da solidariedade é a força da Cassi. Nós, da Chapa 6, 

defendemos a manutenção deste princípio fundamental, para que a Cassi 

seja sustentável e perene. Todos os associados e seus dependentes 

devem ter o mesmo atendimento e receber os mesmos cuidados, 

independente de sua situação salarial e funcional. É isto que garante os 

laços de união entre os funcionários para defender a Cassi. 

Quem tem interesse em preservar e bem gerir a Cassi são as associadas e 

os associados. É quem luta para garantir que o banco tenha compromisso 

com a nossa saúde e continue patrocinando e custeando a atenção à 

saúde de seus funcionários.

O modelo de gestão da Cassi, com representação paritária entre banco 

e associados, foi construído para garantir o equilíbrio nas decisões. Nos 

últimos anos, no entanto, as duas partes se confundem em uma só. Nós, 

da Chapa 6, queremos recuperar a representação dos associados, para 

defender os interesses dos milhares de colegas que dependem da Cassi 

para ter atenção à sua saúde.

Atuaremos com autonomia e independência em relação ao banco.

A Chapa 6 foi constituída com apoio das entidades sindicais e 

associativas e de numerosos associados que sempre atuaram na 

defesa dos interesses dos funcionários. Combina a presença de ativos 

e aposentados, associadas e associados vindos das diferentes regiões 

do país, trazendo conhecimento da realidade dos trabalhadores do BB, 

dos problemas e virtudes da Cassi. Vamos trabalhar para resolver as 

deficiências no atendimento, tão comuns.

Os compromissos da chapa Unidos por uma Cassi Solidária são a 

promoção, a prevenção e a atenção integral à saúde dos funcionários.

Defendemos que a Cassi se mantenha como entidade de autogestão 

solidária, conhecedora dos nossos problemas, acolhedora, humanizada, 

moderna, sustentável, atenta às demandas dos Associados e que se 

renove permanentemente para bem atender a todos.

Acreditamos que o modelo de cuidado das nossas vidas, fundamentado 

na atenção básica e integral à saúde e no custeio solidário, adotado pela 

nossa Caixa, não pode repetir os vícios de mercado, da precarização, da 

terceirização e da exclusão. A missão da Cassi é zelar pela saúde dos 

trabalhadores do Banco do Brasil. A gestão de nossa Caixa não pode 

estar voltada somente para resultados financeiros, mas deve se pautar 

pela satisfação dos associados.

O equilíbrio financeiro do Plano Associados foi atingido com o aumento 

de contribuição dos associados. Defendemos que o banco aumente seus 

aportes e contribua com percentuais superiores aos dos associados, para 

garantir a sustentabilidade e perenidade da Cassi. 

Infelizmente, o equilíbrio financeiro é provisório, apresentando déficits em 

meses recentes, e pode ser comprometido por medidas que terceirizam 

e transferem a gestão da saúde para empresas que não conhecem os 

associados, abandonando gradativamente o modelo de atenção integral 

à saúde, da prevenção e da Estratégia Saúde da Família (ESF). Adotada 

nos sistemas de saúde mais avançados do mundo, a ESF acompanha 

o paciente, melhora o atendimento e controla despesas, garantindo a 

sustentabilidade.

A Chapa 6 defende este modelo que garantirá a perenidade da Cassi. 

Unidos a todos os associados, praticando solidariedade, manteremos e 

melhoraremos a Cassi.

Conheça nossas propostas nas próximas páginas.  

CHAPA 6 – Unidos pela Cassi Solidária 
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A Chapa 6 defende os interesses dos associados de maneira autônoma e independente em relação ao Banco. 
Conheça as nossas propostas para que a Cassi atenda cada vez melhor a todos os associados. 

Unidos pela CASSI Solidária 

Propostas da Chapa 6

Promover a atenção integral à saúde

• Aperfeiçoar a ampliar a Estratégia Saúde da Família (ESF), com 
equipes capacitadas para orientar e acompanhar permanentemente a 
saúde dos associados com qualidade. 

• Ampliar a adesão de associados e dependentes à ESF, com foco na 
prevenção e atenção integral à saúde, para melhorar o atendimento e 
racionalizar despesas.

• Telemedicina – Fortalecer o atendimento telemático e fazer sua 
integração com as estratégias de atenção integral à saúde (ESF) e com 
as CliniCassi. A telemedicina é instrumento para atender emergências. 
Não pode substituir o acompanhamento médico pessoal e permanente 
e a atenção primária e integral à saúde. 

• Criar novos programas de saúde, para cuidar com a devida atenção 
aqueles que precisam de acompanhamento permanente.  

• Rede credenciada – Interromper a política de redução da rede 
credenciada aplicada pela atual gestão e ampliar a cobertura nas 
regiões com carência de atendimento.

• Implantar Exame Periódico dos aposentados e pensionistas, para 
atuar preventivamente e atender com qualidade a todos.

• Censo Epidemiológico – Unificar as informações dos exames 
periódicos de ativos e aposentados, para melhor acompanhamento 
pela Cassi e das equipes de família.

• Definir e aprimorar programas, linhas de cuidado e protocolos de 
atendimento com base no Censo Epidemiológico.

• Fazer convênios com universidades e institutos de pesquisa, para 
realizar estudos visando a incorporação de novas abordagens, 
tratamentos e tecnologias.

• Política Farmacêutica – Revisar, ampliar e facilitar o fornecimento de 
medicamentos para doentes crônicos, com devido acompanhamento e 
orientação.

• Saúde mental – Ampliar a rede de atenção à saúde mental, para 
atender aos funcionários que sofrem com o estresse no trabalho.

• Criar rede referenciada de profissionais, clínicas, ambulatórios e 
hospitais integrada à ESF, em especial no interior do país.

• Integrar o prontuário eletrônico das CliniCassi com a rede referenciada, 
para melhor acompanhar o atendimento e tratamento dos pacientes.

Equilíbrio econômico-financeiro

• Equilíbrio financeiro – O equilíbrio financeiro foi atingido pelo 
aumento de contribuição dos associados. Defendemos que o banco 
aumente seus aportes para contribuir com percentuais superiores aos 
dos associados, para que, junto com a atenção primária, consigamos a 
sustentabilidade e perenidade da Cassi.

• Coparticipação – Retornar aos percentuais de coparticipação 
anteriores à reforma estatutária de 2019, compromisso assumido pela 
atual gestão da Cassi e não cumprido.

• Eliminar a coparticipação nos procedimentos realizados pelos 

associados encaminhados pelas CliniCassi via ESF.

• Implementar indicadores de performance para avaliar a qualidade da 
prestação de serviços da rede credenciada, para propiciar os melhores 
serviços aos menores custos possíveis.

• Aprimorar os processos de auditoria hospitalar. 

• Atuar em conjunto com outras entidades de autogestão para melhorar 
a assistência, negociar contratos e garantir a sustentabilidade da Cassi.

• Estabelecer diálogo permanente com as entidades do funcionalismo 
para estabelecer parcerias visando melhorias para a Cassi.

• Aprimorar os processos de negociação e estabelecer parcerias com 
prestadores de serviços para rever o modelo de pagamento, garantindo 
melhor atendimento a menores custos. 

• Estudar a viabilidade de investir na verticalização de hospitais e 
clínicas próprias, em parceria com outras entidades de autogestão.

Relacionamento com associados e funcionários

• Valorização dos Conselhos de Usuários e de seu papel de acompanhar 
e propor melhorias nos serviços da Cassi.

• Agilizar os processos de autorização de exames e procedimentos, 
utilizando inclusive o prontuário dos cadastrados na ESF.

• Investir em estrutura e serviços próprios de qualidade, com foco no 
acolhimento dos associados e na sustentabilidade dos planos. 

• Criar canal de comunicação permanente com associados para auxiliar 
no monitoramento da qualidade do atendimento da rede credenciada e 
na sua adequação e ampliação.

• Valorizar os profissionais de saúde e funcionários da Cassi.

• Implementar política de formação e desenvolvimento profissional dos 
funcionários da Cassi, para melhorar constantemente o atendimento 
aos usuários.

Relacionamento com o Banco

• Defender os interesses dos associados na Cassi.

• Atuar com independência e autonomia em relação ao banco.

• PCMSO – Reforçar as ações de promoção à saúde do trabalhador e 
reestabelecer o padrão de qualidade no Exame Periódico de Saúde. 

• Ações trabalhistas – Restabelecer a incidência de contribuições do 
banco à Cassi sobre o valor pago nas ações trabalhistas e exigir que o 
banco pague os valores em atraso. 

Infraestrutura 

• Investir em estrutura e serviços próprios de qualidade com foco no 
acolhimento dos participantes e na sustentabilidade dos planos.

• Rever os processos de terceirização implantados pela atual gestão, 
que fragilizam o conhecimento, pela Cassi, do estado de saúde dos 
usuários.

• Investir em tecnologia para melhor conhecer, informar e acolher os 
associados.

13
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Cristiana Silva Rocha Garbinatto - Titular
Da ativa. Mãe de duas meninas. Funcionária do BB desde 2003. Exerceu as funções de caixa executivo, assistente de 

negócios PF e PJ e gerente de módulo. Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cursa 

pós-graduação em Gestão de Varejo. Foi delegada sindical e diretora do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre (RS). É 

diretora executiva da Federação dos Bancários do RS e conselheira fiscal do Sindicato de Porto Alegre. Participa do Conselho 

de Usuários da Cassi no Rio Grande do Sul desde 2016. 

Cláudio Alberto Fernandes do Nascimento  -  Suplente
Da ativa. Formação: Biologia, MBA Altos Executivos/FGV. No BB: Assessor em diretorias, Consultoria 

Técnica e Presidência. Foi Gerente Geral em agências do DF, com experiência em negociações, projetos 

e acompanhamento de operações. Ex-Gerente Estadual da Cassi. Atuou na formulação do Modelo de 

Atenção Integral à Saúde. Implantou serviços próprios das CliniCassi e pilotos como Sempre Saúde, 

Saúde Mental, Programas de Saúde e de Medicamentos. Integra o Conselho de Usuários do DF desde 

2005 e atualmente é seu coordenador. 

Fernando Amaral Baptista Filho 
Aposentado. Formação: Adm., Relações Internacionais e Direito. 

No BB foi gestor de agências e Gerente da SUPER RJ. Representou o país em negociações internacionais 

pela CACEX. Foi GAREF, do Conselho Curador da Fundação do BB. Foi assessor e diretor interino da 

Diretoria de Saúde e Tecnologia da Cassi, e diretor de Seguridade da Previ. Ex-Coordenador da Comissão 

de Empresa e do Movimento Nacional de Saúde, ex-Presidente do Sindicato dos Bancários RJ, Vice-

presidente e Conselheiro Deliberativo da ANABB

CONSELHO DELIBERATIVO

DIRETOR DE RISCO POPULACIONAL, SAÚDE E REDE DE ATENDIMENTO

Alberto Alves Júnior  - Titular
Da ativa. No BB desde 1994. Especialista em Adm. de Operadoras de Planos de Saúde.

Na Cassi, foi Gerente Executivo em várias áreas e Secretário Executivo. Foi Gerente Geral da 

Cassi-DF. Foi superintendente da Unidas DF. Participou da elaboração e implantação de vários 

projetos, dentre eles auditoria médica in loco, gestão de custos hospitalares e relacionamento a 

clientes. Bacharel em Adm. pela Unibero. Pós-graduado em Planejamento e Gestão Empresarial 

pela Universidade Católica/DF. MBA em Finanças/FGV. Ex-delegado sindical na DIREF.

Gilmar José dos Santos  - Suplente
Da Ativa. No BB desde 1998. Graduado em Pedagogia pela Universidade Santo Amaro/SP.

Foi Assistente de Negócios, Gerente de Expediente, de Contas, de Módulo e de Serviço e Gerente Geral. 

Foi Presidente do Sindicato dos Bancários do Pará, onde hoje é Diretor Administrativo. É delegado 

seccional da Cooperforte. Membro do Conselho de Usuários da Cassi PA. Integrou a Comissão de Empresa 

dos Funcionários do BB. Atua nos fóruns do funcionalismo do BB em defesa da saúde e previdência, do 

fortalecimento da Cassi e dos direitos dos associados. 

Candidatos da Chapa 6
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Primamos pela independência, pela especialização profissional, pela ética e 
confiança para uma gestão eficaz na defesa de uma CASSI melhor para todos nós.

Somos a CASSI INDEPENDENTE, uma chapa formada por profissionais que 

dedicaram boa parte de suas vidas ao Banco do Brasil e à CASSI. Que têm 

no DNA o conhecimento adquirido dentro da CASSI como gestores e na 

especialização no segmento da Saúde, seja no âmbito público ou privado. 

Somos médicas, engenheiro, administradores, economista, contadores, 

consultores, mas somos, acima de tudo, bancários do BB, associados da 

CASSI e apaixonados por ela, assim como você. 

Uma CASSI independente por quê?                          

Porque acreditamos na independência da CASSI. Priorizamos a 

profissionalização da gestão. Buscamos a preservação da CASSI de disputas 

políticas, resguardando da perpetuação no “poder”, e a não inclusão em 

disputas ideológicas. Pautamos por eleições totalmente independentes e 

desvinculadas na CASSI e na PREVI. Em nossa visão, as entidades, das quais 

nós também participamos, devem assumir o compromisso em defender 

os interesses da CASSI. No entanto, é fundamental que sua direção e 

governança sejam focadas na assistência digna ao associado, conduzida 

por profissionais que sejam selecionados pelo voto consciente e não pelo 

voto indicado, além de possuir amplo conhecimento da CASSI e do Sistema 

de Saúde no qual ela está inserida. A CASSI não é uma aventura! A CASSI 

é coisa séria! 

Uma CASSI mais “saudável” por quê?

Porque a CASSI costuma adoecer periodicamente. A cada dois anos 

o processo eleitoral costuma “adoecê-la”. As pessoas ficam inseguras 

na escolha do voto, nas quais optam por indicação de algum grupo ou 

entidade. Será que esse é o melhor processo? Adoece também, por não 

ter continuidade de gestão e governança. Ter continuidade não significa 

perpetuar as pessoas nos cargos de direção. É estabelecer mecanismos 

que permitam à empresa continuar perene, com uma gestão profissional, 

sem os espasmos promovidos pelo processo eleitoral. É possível e salutar! 

Adoece ainda financeiramente e por vezes vai para a UTI. Assumimos o 

compromisso de uma gestão que busque o equilíbrio econômico-financeiro 

da nossa Caixa, sem prejuízo da assistência ao associado. Você que 

trabalha ou que é aposentado do BB, precisa ter a tranquilidade em saber 

que sua família terá assistência à saúde de qualidade quando necessitar. 

Uma das prioridades da nossa chapa é promover a ampla discussão interna 

e externa na busca de soluções para os atendimentos da CASSI, inclusive 

no interior dos estados. É difícil, é complexo, existem barreiras e vários 

fatores envolvidos, significativos recursos financeiros. Não dá mais para 

“fechar os olhos” e deixar os associados com carência nos atendimentos. 

Contamos com seu apoio! 

Por que a importância do seu apoio?

Porque você é nosso maior patrimônio. Na condução estratégica da 

CASSI, o Conselho Deliberativo é órgão máximo, e o Conselho Fiscal 

representa o “seu olhar” na fiscalização da saúde financeira da nossa 

Caixa de Assistência, você sabia? A preocupação de muitos está em quem 

será o Diretor a ser eleito, se esquecem que os membros do Conselho 

Deliberativo e Fiscal possuem o mesmo grau de importância, pois decidem 

sobre as questões estratégicas da CASSI. É de fundamental importância o 

conhecimento dessa atuação. Avalie com calma, veja os currículos, e faça 

uma boa escolha! Se você acredita nisso, ajude-nos a mudar!

Chapa 8 - UMA CASSI MAIS SAUDÁVEL
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UMA CASSI MAIS SAUDÁVEL

A nossa visão sobre o relacionamento BB x CASSI é que deve ser 

o mais franco e aberto possível e não subserviente. O BB como 

patrocinador certamente quer uma CASSI assistencialista, dinâmica, 

que atenda às necessidades dos funcionários e esteja comprometida 

com seu equilíbrio. Ou seja, uma empresa profissionalmente bem 

gerida. Então, vem conosco e confira algumas de nossas propostas:

Dialogar com inteligência: diálogo franco e aberto com o 

BB, entidades e associados, para mudança do modelo de 

governança da Cassi, condição fundamental para sua perenidade e 

sustentabilidade. Gestão profissional e sem viés político/ideológico.

Discutir sobre o processo eleitoral da CASSI: discussão com o 

BB, entidades e associados, para uma “comunhão” de ideias, de 

forma que o objetivo seja a eleição de pessoas preparadas para as 

funções a que se candidatarem.

Reorganizar Administrativamente: as Unidades e as CLINICASSI 

atualmente existentes.

Interiorizar a Atenção Primária à Saúde: utilizar as Regiões de 

Saúde no interior e realizar estudo para implantação de Atenção 

Primária à Saúde e pronto atendimento médico com instituições 

parceiras.

Maximizar o uso da TELEMEDICINA: acesso médico por 

especialistas em regiões carentes de atendimento presencial.

Fomentar parcerias com outras operadoras de saúde: nos locais 

de escassez de profissionais disponíveis para credenciamento, 

buscar parcerias utilizando, também, a modalidade de remuneração 

per capita.

Rever a Política de Medicamentos da CASSI: revisão da oferta 

e da política de distribuição de medicamentos fornecidos pelo 

Programa de Assistência Farmacêutica.

Aprimorar a gestão dos Serviços Compartilhados: promovendo a 

liberação das Unidades para atividades fim.

Ampliar Programas de Saúde: voltados para as populações de 

maior risco e de maior custo.

Instituir análise de desfechos em saúde: Avaliar a entrega de 

valor do cuidado assistencial prestado e o impacto desse valor na 

qualidade de vida dos pacientes e nas finanças CASSI.

PCMSO – ampliar o conhecimento dos médicos da CASSI 

sobre os riscos ocupacionais de cada função no Banco: melhor 

direcionamento na entrevista/exame clínico para identificação 

precoce de agravos à saúde física e mental dos funcionários.

Propostas da Chapa 8

Acreditamos que faremos a diferença na CASSI com competências pautadas nos valores e na defesa de seu maior 
patrimônio: os Associados. Seu voto será a parceria perfeita nessa mudança! 
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Candidatos da Chapa 8

CARLOS RACHMAN  - Titular
Brasileiro, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, MBA em Gestão de Serviços de 

Saúde, ingressou no Banco do Brasil em 17/12/81, onde trabalhou em diversas áreas como Comércio 

Exterior, Compensação, Engenharia e CESEC. Aprovado no concurso para gerentes da CASSI em dez/95, 

fui Gerente Regional do Estado em MG (96) e no RJ (97/98). De 2005 a 2009 fui consultor sênior da AMS, 

Plano de Saúde da Petrobras. Retornei a CASSI em 2009 onde fui Gerente de Relacionamento com o 

Mercado na Unidade do RJ até 2012 e Gerente Regional da Unidade DF de 2013 a outubro de 2014. Em 

Fev/19, assumi a direção administrativo-financeira do Hospital Lago Sul, em Brasília, até Dez/21.

ANA MARIA ASSUNÇÃO CARNEIRO  - Suplente
Brasileira, Médica Especialista em Medicina do Trabalho e Economista, MBA em Gestão Serviços de 

Saúde, ingressou no Banco do Brasil em 17.10.1986 - Carreira Administrativa, trabalhando na Carteira 

Internacional, ingressando por concurso interno, em 1992, na Carreira Médica, trabalhando no CEASP-

Rio e na CASSI-RJ. Médica da Petrobras desde junho/1992, onde exerceu por dez anos (2006 a 2016) 

Gerência de Assistência à Saúde corporativa da AMS – Plano de Saúde – Autogestão, desenvolvendo 

atividades de Regulação e diferentes projetos de benefícios de saúde. Nos últimos cinco anos, 

trabalha na área corporativa de Compliance, em análise de controles internos da área de RH.  

  

PAULO MURADAS
Aposentado do BB. Administrador de Empresas. Pós-Graduado em Sistemas de Saúde-FGV, Pós-graduado 

em Gestão das Organizações Hospitalares-FGV e Gestão de Negócios, Mestrando em Relações de Poder 

e Dinâmica das Organizações-FNH. Posse no BB em 1981, em Conselheiro Lafaiete-MG, trabalhou em 

Ouro Branco, Entre Rios de Minas, Cesec BH e Cesec Contagem, em diversos cargos de gestão. Na 

CASSI foi Gerente Regional em MG e RJ. Gerente de Divisão e Gerente Executivo na CASSI Sede. No 

mercado atuou como Diretor de Operações e Diretor de Relações Institucionais em empresas de saúde. 

Atualmente é consultor especialista em Sistemas de Saúde com foco na Autogestão.

CONSELHO DELIBERATIVO

DIRETOR DE RISCO POPULACIONAL, SAÚDE E REDE DE ATENDIMENTO

ALBA VALERIA EIRA FLEURY  - Titular
Aposentada do BB. Médica formada pela Universidade de Brasília com Especialização em Pediatria, 

Administração Hospitalar e Auditoria em Saúde. No BB, posse no CESEC Brasília em abril de 1987. Cedida 

à CASSI atuou por 16 anos, sendo 10 como Gerente Executiva de Planos de Saúde. Atuou como Gerente e 

Superintendente na Amil, Unimed Centro Oeste e no Visão Institutos Hospitalares. Atualmente é Médica 

Pediatra, Consultora em Saúde e Professora de Pós-graduação em Pediatria na POSFG.

GILBERTO MORAIS  - Suplente
Aposentado do BB, bacharel em ciência contábeis/UFRN, MBA executivo em finanças corporativas/

UFPE, MBA executivo em gestão de negócios do desenvolvimento regional sustentável/UFBA, extensão 

em desenvolvimento de competências gerenciais pela FGV. Programa de desenvolvimento gerencial 

(PDG)/FIEPE. No BB, CESEC Natal, CEDIP CONOI Recife e agências de Pernambuco, em cargos de 

gerente de administração e gerente geral. Na CASSI, conselho de usuários-PE, gerente da central de 

pagamentos da CASSI/CEPAG. Diretor da escola SENAI em Recife e, atualmente, consultor empresarial, 

em Recife.
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Conselho Fiscal
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Compromisso e independênciaNossa CASSI Saudável e Acolhedora 

O Conselho Fiscal, como um dos agentes de governança da CASSI, tem 

a função de contribuir para garantir o seu valor e melhorar a sua gestão. 

A Chapa 33 - MAIS UNIÃO na CASSI, para o Conselho Fiscal, promete 

trabalhar sempre em defesa do associado, de forma independente, 

e contribuir com a CASSI e com a comunidade do BB; e acredita que a 

Contabilidade assume um papel impactante na rotina empresarial e é 

fundamental para a transparência e prestação de contas. Os associados 

precisam sempre ter as informações suficientes para poderem monitorar 

a gestão de seus planos de saúde e saberem que podem contar com 

os conselheiros fiscais. Por sua vez, a direção da CASSI, ao saber que os 

números apresentados pela Contabilidade, e analisados pelo Conselho 

Fiscal, refletem o real desempenho, consegue tomar as decisões que 

beneficiem os associados e a própria CASSI. 

Os associados e a governança da CASSI têm o compromisso, da Chapa 

33 - MAIS UNIÃO na CASSI, de que os seus conselheiros fiscais estarão 

vigilantes, totalmente independentes, cuidando exclusivamente dos 

interesses institucionais, sempre em defesa da Nossa CASSI Saudável e 

Acolhedora,  prestando contas aos associados, dentro dos princípios de 

ética, equidade, conformidade das contas e transparência. Para esse mister, 

o Conselho Fiscal estará atento para que a CASSI elabore o seu caderno de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, direcionado especialmente 

para a transparência e controle dos atos internos. Esse compromisso se 

traduzirá na disponibilização, aos associados e à direção da CASSI, de um 

relatório elaborado em linguagem acessível, adentrando todo o contexto 

gerencial. 

No aspecto técnico, o Programa de Gestão da Chapa 33 - MAIS UNIÃO na 

CASSI, para o Conselho Fiscal, tem o firme propósito de cumprir e fazer 

cumprir o que se preceitua nos seguintes institutos, na seguinte ordem de 

prioridade:

I. O Estatuto vigente da CASSI;

II. As Normas de Regulação Prudencial emanadas da ANS Agência 

Nacional de Saúde Suplementar;

III. O Código Civil Brasileiro;

IV. A Lei das Sociedades por Ações, por semelhança e por 

aplicabilidade;

V. O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Chapa 33 – MAIS UNIÃO na CASSI

Eleições CASSI 2022
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O Programa de Gestão e propostas da Chapa 33 - MAIS UNIÃO na CASSI, para 
o Conselho Fiscal, estabelecem o firme propósito de cumprir e fazer cumprir 
o que se preceitua nos seguintes institutos, na seguinte ordem de prioridade. 
O Conselho Fiscal fará isso, com independência, ponderando o interesse dos 
associados e o da instituição CASSI. A CASSI, tendo saúde econômica, financeira 
e atuarial, será capaz de acolher e cuidar bem do associado hoje e sempre.

I. O Estatuto vigente da CASSI;

II. As Normas de Regulação Prudencial emanadas da ANS Agência 
Nacional de Saúde Suplementar;

III. O Código Civil Brasileiro;

IV. A Lei das Sociedades por Ações, por semelhança e por aplicabilidade;

V. O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

I. O Estatuto vigente da CASSI rege o seguinte sobre a atuação do Conselho 
Fiscal: “Art. 62. O Conselho Fiscal é composto de 6 (seis) membros titulares 
e 6 (seis) suplentes, sendo 3 (três) membros e respectivos suplentes eleitos 
pelo Corpo Social e 3 (três) membros e respectivos suplentes indicados pelo 
patrocinador Banco do Brasil S.A. (...);

Art. 68. Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atribuições que lhe sejam 
conferidas pela Lei ou Normas em vigor: 

I. examinar os balancetes mensais; 

II. emitir parecer sobre as demonstrações contábeis do exercício e 
sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva; 

III. examinar, sempre que julgar conveniente, os livros e documentos da 
CASSI, bem como quaisquer operações, atos e resoluções praticados 
por seus órgãos administrativos ou colegiados; 

IV. apontar eventuais irregularidades, sugerindo medidas saneadoras; 

V. fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor; 

VI. emitir, periodicamente, relatório sobre Controles Internos; 

VII. propor o Regimento Interno do Conselho Fiscal à aprovação do 
Conselho Deliberativo. (...)”.

II. As Normas de Regulação Prudencial emanadas da ANS devem ser 
cumpridas, como, por exemplo, a Resolução Normativa RN nº 451, de 06 de março 
de 2020, que estabelece parâmetros para o funcionamento das operadoras de 
saúde em termos de patrimônio líquido mínimo a ser apresentado, entre outros 
índices. Os indicadores técnicos requeridos pela ANS conduzem a operadora de 
saúde a ter estruturas econômica, financeira e atuarial adequadas.

III. O Código Civil, Lei 10.406/2002, estabelece o seguinte:

“Do Conselho Fiscal. Art. 1.066. Sem prejuízo dos poderes da assembleia dos 
sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de três ou mais 
membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País, eleitos na 
assembleia anual prevista no art. 1.078. (...).

Art. 1.069. Além de outras atribuições determinadas, na lei ou no contrato social, 
aos membros do Conselho Fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os 
deveres seguintes:

I - examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade 
e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou 
liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas;

II - lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos 
exames referidos no inciso I deste artigo;

III - exarar no mesmo livro e apresentar à assembleia anual dos sócios 
parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que 
servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico; (...)”.

IV. O artigo 163, da Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações, preceitua 
o seguinte:

“Lei 6.404/1976. Art. 163. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores 
e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do 
seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou 
úteis à deliberação da assembleia-geral (...);

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela 
companhia;

VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre 
elas opinar; (...)”.

V. Por sua vez, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC, indica o seguinte 
para o funcionamento de Conselho Fiscal:

“4.2 Conselho Fiscal – Fundamento. É parte integrante do sistema de governança 
das organizações brasileiras. Pode ser permanente ou não, conforme dispuser 
o estatuto. Representa um mecanismo de fiscalização independente dos 
administradores para reporte aos sócios, instalado por decisão da assembleia 
geral, cujo objetivo é preservar o valor da organização. 

Os conselheiros fiscais possuem poder de atuação individual, apesar do caráter 
colegiado do órgão. 

Como previsto em lei, suas principais atribuições são: 

• fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e 
verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

• opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu 
parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à 
deliberação da assembleia geral; (...)”.

Assim, reforçando, os ASSOCIADOS têm o compromisso da Chapa 33 - MAIS 
UNIÃO na CASSI de que os conselheiros fiscais estarão vigilantes, com 
independência, cuidando do interesse dos associados, sempre em defesa da 
Nossa CASSI Saudável e Acolhedora, sendo transparentes e prestando contas 
aos associados.

A Chapa 33 - MAIS UNIÃO na CASSI, para o Conselho Fiscal, detalha aqui o seu Programa de Gestão e propostas. 

CHAPA 33 - COMPROMISSOS

Propostas da Chapa 33
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Candidatos da Chapa 33

CONSELHO FISCAL

NELSON BUENO de Oliveira  - Titular
De Jundiaí-SP. Mestre em Administração Financeira com pós-graduação em quatro áreas de Finanças.

Acredita na Contabilidade para transparência e prestação de contas da CASSI aos associados.

Tomou posse no BB em 1983 e aposentou em 2012, em Campinas-SP. Serviu em Agências e em SUPER, 

atuou como Gerente Geral nos segmentos Varejo, Corporate e Alta Renda. 

Conselheiro suplente no Conselho de Administração da Rumo S.A., de 2015 a 2017. É professor 

universitário e coordenador de pós-graduação em Jundiaí-SP, contador, Perito Contábil Judicial, CFC/

CNPC 4523, CRCSP 137552.

JOSÉ PAULO Antunes de Aguiar  - Suplente
Graduado em Administração com Pós-Graduação em Formação Geral para Altos Executivos e 

Especialização em Gestão Empresarial na PUC Rio. Possui o curso de Controladoria na FGV.

No BB, ocupou vários cargos, dentre eles, o de GERAT em Resende (RJ), Gerente Geral no Rio de Janeiro 

nas Agências Pinheiral, Itaboraí, Magé, e Alcântara-São Gonçalo. Atuou também na GEROF. Foi VP 

Financeiro da AABB Niterói por dois períodos. Atual VP de Finanças da AAFBB, onde exerceu os cargos 

de Diretor Administrativo e Financeiro por dois mandatos. 

Candidatos da Chapa 33
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Candidatos unidos para resgatar a Cassi que cuida de você.

Compromisso e independência

A Cassi tem valor inestimável para sua saúde. Resgatar o sentimento 

de pertencimento significa confiar que, se você precisar de 

atendimento, ela estará ao seu dispor. 

O projeto da chapa 55 inclui, principalmente, novas ideias, disposição 

para trabalhar e entusiasmado com os desafios. A importância entre 

renovação e experiência é o que essa chapa oferece. 

Pensando, assim, a chapa aliou candidatos com perfis diversificados e 

complementares - Waldenor Mariot carrega a experiência e a disciplina 

construída na carreira do Banco do Brasil e Thiago Noleto está na ativa, 

lidando no dia a dia da agência e da rede de atendimento.    

IDEIAS NOVAS UNIDAS A MUITA EXPERIÊNCIA

Criterioso, organizado, competente e disciplinado, Waldenor é 

candidato titular ao conselho fiscal, sendo reconhecido nas áreas 

que atuou pela excelência das atividades. É isso o que ele quer 

levar para o conselho fiscal da Cassi.

Competente, perspicaz e focado, Thiago Noleto não tem dúvidas 

do que quer para a vida, e para vida de todos os colegas da Cassi. 

Contribuir com novas ideias e ajudar a preservar a instituição, 

observando mais de perto os gastos, os custos internos e a eficiência 

da Cassi são seus principais objetivos. 

IMPORTÂNCIA DO VOTO 

Nas Eleições Cassi 2022, o corpo social tem a oportunidade de 

eleger novos gestores, pessoas capacitadas para gerir o nosso 

maior patrimônio, garantindo, uma gestão eficiente e positiva.

Reforçamos a importância do voto, especialmente em tempos de 

pandemia. Deixar de votar ou optar pelo voto branco/nulo, como 

uma resposta de “indignação”, em nada contribuirá para a Cassi que 

todos nós queremos.

Portanto, conclamamos que você participe e vote de 18 a 28 de 

março.

Seu voto fará a diferença! Quer o melhor para a Caixa de Assistência? 

Deseja que ela continue perene e sendo uma referência? Exerça seu 

direito ao voto! Não desperdice esse poder que está em suas mãos.

QUEM SOMOS

Somos um grupo independente. Carregamos a experiência do 

aposentado e a energia e inovação do pós-98. Ao lado da chapa 

2, queremos atendimento rápido, melhores serviços médicos, 

profissionais capacitados e ampliação da rede credenciada. 

CHAPA 55 – CASSI: ENTRE QUE A CASA É SUA!
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Controle, fiscalização e informação dos atos de gestão são premissas que os 
candidatos da chapa 55 querem fortalecer na Cassi. 

Com a experiência e a proatividade dos nossos candidatos, vamos trabalhar 
para que a Cassi tenha uma gestão focada na saúde dos associados. 

Acreditamos que déficit e superávit dependem de como o plano lida com a 
saúde dos associados. Um associado bem cuidado e com assistência só vai 
trazer sustentabilidade e crescimento para a Cassi. 

Por isso, participe! ENTRE QUE A CASA É SUA!

Veja a proposta de trabalho da CHAPA 55 para o Conselho Fiscal:

CONTROLES INTERNOS

Não há dúvida de que o aprimoramento das perícias, análise e auditoria dos 
pagamentos deve ser uma busca diária. Também é importante implementar 
ações para garantir o fluxo administrativo da entidade, sem prejuízos aos 
associados. 

• Sugerir melhorias nas demonstrações financeiras e modificações de 
capital.

• Como somos representantes eleitos, lutaremos por mais transparência 
nos atos de gestão, equidade e prestação de contas, garantindo que 
os associados tenham acesso às decisões que impactam o plano e seu 
futuro.

• Atuar para melhorar a função fiscalizadora do conselho fiscal permitindo 
cumprimento das obrigações legais e estatutárias.

• Aprimorar os controles internos e a gestão administrativa para garantir 
a sustentabilidade da Cassi.

• Garantir que as decisões sobre planejamento, execução e controle 
sejam de fato colocadas em prática.

• Lutar, ao lado dos colegas da chapa 2, para otimizar o desempenho, 
protegendo os recursos dos associados e da própria Cassi, principalmente 
em assuntos relacionados à coparticipação, saúde financeira, 
responsabilidades contributivas do patrocinador, retomada das taxas de 
administração e reajustes salarias.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

• Equilíbrio é tema importante na Cassi e muitas variáveis precisam ser 
consideradas para nivelar essa balança. Atender às necessidades dos 
associados é uma delas.

• Resultados financeiros dependem de boa utilização do plano, mas a 
Cassi pode oferecer muito mais do que simplesmente cobrar por ações 
dos associados. 

• Contribuir com sugestões para inibir a má utilização do plano e os 
valores de coparticipação.

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Instruir o conselho de administração sobre riscos financeiros para 
aprimorar a transparência e fortalecer a governança. 

• A Cassi é uma entidade sem fins lucrativos, mas deve ser administrada 
com análises rigorosas de gestão de risco. 

• Para garantir transparência, realizar atividades de coleta de informação 
com o colegiado.

• Comunicar com agilidade para corrigir problemas e solucionar possíveis 
falhas. 

• Fortalecer a missão do compliance como ferramenta de mitigação e 
prevenção da fraude organizacional. 

Propostas da Chapa 55

Defendemos que a Cassi deve cuidar da saúde do associado em todas as fases da vida com transparência e 
eficiência.

CHAPA 55 - CASSI: ENTRE QUE A CASA É SUA
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CONSELHO FISCAL

Candidatos da Chapa 55

WALDENOR MARIOT - Titular
Advogado, administrador e técnico em Contabilidade. É aposentado do BB após 36 anos de trabalho. 

Formação em Altos Executivos e Governança Corporativa e pós-graduado em Planejamento Estratégico 

e Finanças Corporativa. Iniciou a carreira bancária em 1969, ocupou diversos cargos, como fiscal da 

carteira agrícola, assistente, supervisor, gerente adjunto, gerente geral em diversas agências, supervisor 

de Cesec, superintendente adjunto do estado de Mato Grosso, superintendente dos estados de Goiás, 

Paraíba e Espírito Santo. 

THIAGO NOLETO  - Suplente
Funcionário da ativa desde 2013, atualmente na função de gerente de relacionamento Estilo Investidor em 

Brasília (DF). Graduado em Direito com MBA Executivo em Gestão de Pessoas, Administração e Finanças. 

Participou do projeto-piloto em Brasília do modelo de Atendimento Digital (Fale com Seu Gerente), por 

meio do atendimento em ambiente de Escritório em 2016. Este modelo foi ampliado para os segmentos 

Estilo e Estilo Investidor.
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Somos candidatas ao Conselho Fiscal pela Chapa 77. Conheça as nossas 
preocupações, princípios e propostas para que a Cassi preste atenção integral 

à saúde das associadas e associados e de seus dependentes. 

CHAPA 77 – Unidos pela Cassi Solidária 

O princípio da solidariedade é a força da Cassi. Nós, da Chapa 77, 

defendemos a manutenção deste princípio fundamental, para que a Cassi 

seja sustentável e perene. Todos os associados e seus dependentes devem 

ter o mesmo atendimento e receber os mesmos cuidados, independente 

de sua situação salarial e funcional. É isto que garante os laços de união 

entre os funcionários para defender a Cassi. 

Quem tem interesse em preservar e bem gerir a Cassi são as associadas e 

os associados. É quem luta para garantir que o banco tenha compromisso 

com a nossa saúde e continue patrocinando e custeando a atenção à saúde 

de seus funcionários.

O modelo de gestão da Cassi, com representação paritária entre banco 

e associados, foi construído para garantir o equilíbrio nas decisões. Nos 

últimos anos, no entanto, as duas partes se confundem em uma só. Nós, 

da Chapa 77, queremos recuperar a representação dos associados, para 

defender os interesses dos milhares de colegas que dependem da Cassi 

para ter atenção à sua saúde.

Atuaremos com autonomia e independência em relação ao banco.

A Chapa 77 foi constituída com apoio das entidades sindicais e associativas 

e de numerosos associados que sempre atuaram na defesa dos interesses 

dos funcionários. Combina a presença de ativos e aposentados, associadas 

e associados vindos das diferentes regiões do país, trazendo conhecimento 

da realidade dos trabalhadores do BB, dos problemas e virtudes da Cassi. 

Vamos trabalhar para resolver as deficiências no atendimento, tão comuns.

Os compromissos da chapa Unidos por uma Cassi Solidária são a promoção, 

a prevenção e a atenção integral à saúde dos funcionários.

Defendemos que a Cassi se mantenha como entidade de autogestão 

solidária, conhecedora dos nossos problemas, acolhedora, humanizada, 

moderna, sustentável, atenta às demandas dos Associados e que se renove 

permanentemente para bem atender a todos.

Acreditamos que o modelo de cuidado das nossas vidas, fundamentado 

na atenção básica e integral à saúde e no custeio solidário, adotado pela 

nossa Caixa, não pode repetir os vícios de mercado, da precarização, da 

terceirização e da exclusão. A missão da Cassi é zelar pela saúde dos 

trabalhadores do Banco do Brasil. A gestão de nossa Caixa não pode estar 

voltada somente para resultados financeiros, mas deve se pautar pela 

satisfação dos associados.

O equilíbrio financeiro do Plano Associados foi atingido com o aumento 

de contribuição dos associados. Defendemos que o banco aumente seus 

aportes e contribua com percentuais superiores aos dos associados, para 

garantir a sustentabilidade e perenidade da Cassi. 

Infelizmente, o equilíbrio financeiro é provisório, apresentando déficits em 

meses recentes, e pode ser comprometido por medidas que terceirizam 

e transferem a gestão da saúde para empresas que não conhecem os 

associados, abandonando gradativamente o modelo de atenção integral à 

saúde, da prevenção e da Estratégia Saúde da Família (ESF). Adotada nos 

sistemas de saúde mais avançados do mundo, a ESF acompanha o paciente, 

melhora o atendimento e controla despesas, garantindo a sustentabilidade.

A Chapa 77 defende este modelo que garantirá a perenidade da Cassi. 

Unidos a todos os associados, praticando solidariedade, manteremos e 

melhoraremos a Cassi. Conheça nossas propostas nas próximas páginas.  
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Atuação do Conselho Fiscal

• Atuar com autonomia e independência para analisar relatórios, 
demonstrações contábeis e financeiras, documentos, contas da Cassi, 
atos e resoluções da Diretoria e do Conselho Deliberativo.

• Zelar para que a Cassi tenha as melhores práticas de governança 
corporativa. 

• Zelar pelo cumprimento dos estatutos e regulamentos.

• Acompanhar a boa e correta aplicação dos recursos dos associados.

• Monitorar o processo de gerenciamento de riscos e o cumprimento 
das recomendações de auditoria.

Promover a atenção integral à saúde

• Aperfeiçoar a ampliar a Estratégia Saúde da Família (ESF), com 
equipes capacitadas para orientar e acompanhar permanentemente a 
saúde dos associados. 

• Ampliar a adesão de associados e dependentes à ESF, com foco na 
prevenção e atenção integral à saúde, para melhorar o atendimento e 
racionalizar despesas.

• Telemedicina – Fortalecer o atendimento telemático e fazer sua 
integração com as estratégias de atenção integral à saúde (ESF) e com 
as CliniCassi. A telemedicina é instrumento para atender emergências. 
Não pode substituir o acompanhamento médico pessoal e permanente 
e a atenção primária e integral à saúde. 

• Criar novos programas de saúde, para cuidar com a devida atenção 
aqueles que precisam de acompanhamento permanente.  

• Rede credenciada – Interromper a política de redução da rede 
credenciada aplicada pela atual gestão e ampliar a cobertura nas 
regiões com carência de atendimento.

• Implantar Exame Periódico dos aposentados e pensionistas, para 
atuar preventivamente e atender com qualidade a todos.

• Censo Epidemiológico – Unificar as informações dos exames 
periódicos de ativos e aposentados, para melhor acompanhamento 
pela Cassi e das equipes de família.

• Definir e aprimorar programas, linhas de cuidado e protocolos de 
atendimento com base no Censo Epidemiológico.

• Fazer convênios com universidades e institutos de pesquisa, para 
realizar estudos visando a incorporação de novas abordagens, 
tratamentos e tecnologias.

• Política Farmacêutica – Revisar, ampliar e facilitar o fornecimento de 
medicamentos para doentes crônicos, com devido acompanhamento e 
orientação.

• Saúde mental – Ampliar a rede de atenção à saúde mental, para 
atender aos funcionários que sofrem com o estresse no trabalho.

• Criar rede referenciada de profissionais, clínicas, ambulatórios e 
hospitais integrada à ESF, em especial no interior do país.

• Integrar o prontuário eletrônico das CliniCassi com a rede referenciada, 
para melhor acompanhar o atendimento e tratamento dos pacientes.

Equilíbrio econômico-financeiro

- Equilíbrio financeiro – O equilíbrio financeiro foi atingido pelo aumento 
de contribuição dos associados. Defendemos que o banco aumente 
seus aportes para contribuir com percentuais superiores aos dos 
associados, para que, junto com a atenção primária, consigamos a 

sustentabilidade e perenidade da Cassi.

• Coparticipação – Retornar aos percentuais de coparticipação 
anteriores à reforma estatutária de 2019, compromisso assumido pela 
atual gestão da Cassi e não cumprido.

• Eliminar a coparticipação nos procedimentos realizados pelos 
associados encaminhados pelas CliniCassi via ESF.

• Implementar indicadores de performance para avaliar a qualidade da 
prestação de serviços da rede credenciada, para propiciar os melhores 
serviços aos menores custos possíveis.

• Aprimorar os processos de auditoria hospitalar. 

• Atuar em conjunto com outras entidades de autogestão para melhorar 
a assistência, negociar contratos e garantir a sustentabilidade da Cassi.

• Estabelecer diálogo permanente com as entidades do funcionalismo 
para estabelecer parcerias visando melhorias para a Cassi.

• Aprimorar os processos de negociação e estabelecer parcerias com 
prestadores de serviços para rever o modelo de pagamento, garantindo 
melhor atendimento a menores custos. 

• Estudar a viabilidade de investir na verticalização de hospitais e 
clínicas próprias, em parceria com outras entidades de autogestão.

Relacionamento com associados e funcionários

•  Valorização dos Conselhos de Usuários e de seu papel de acompanhar 
e propor melhorias nos serviços da Cassi.

• Agilizar os processos de autorização de exames e procedimentos, 
utilizando inclusive o prontuário dos cadastrados na ESF.

• Investir em estrutura e serviços próprios de qualidade, com foco no 
acolhimento dos associados e na sustentabilidade dos planos. 

• Criar canal de comunicação permanente com associados para auxiliar 
no monitoramento da qualidade do atendimento da rede credenciada e 
na sua adequação e ampliação.

• Valorizar os profissionais de saúde e funcionários da Cassi.

• Implementar política de formação e desenvolvimento profissional dos 
funcionários da Cassi, para melhorar constantemente o atendimento 
aos usuários.

Relacionamento com o Banco

• Defender os interesses dos associados na Cassi.

• Atuar com independência e autonomia em relação ao banco.

• PCMSO – Reforçar as ações de promoção à saúde do trabalhador e 
reestabelecer o padrão de qualidade no Exame Periódico de Saúde. 

• Ações trabalhistas – Restabelecer a incidência de contribuições do 
banco à Cassi sobre o valor pago nas ações trabalhistas e exigir que o 
banco pague os valores em atraso. 

Infraestrutura 

• Investir em estrutura e serviços próprios de qualidade com foco no 
acolhimento dos participantes e na sustentabilidade dos planos.

• Rever os processos de terceirização implantados pela atual gestão, 
que fragilizam o conhecimento, pela Cassi, do estado de saúde dos 
usuários.

- Investir em tecnologia para melhor conhecer, informar e acolher os 
associados.

Apresentamos nossas propostas gerais para os cuidados que a Cassi deve ter com a saúde dos associados. 
Conheça também como cumpriremos nossas atribuições específicas como conselheiras fiscais.

Unidos pela CASSI Solidária 

Propostas da Chapa 77
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Candidatos da Chapa 33

CONSELHO FISCAL

Fernanda Lopes de Oliveira  - Titular
Da ativa. Tomou posse no BB em 2008, na agência Osasco (SP). Desde 2010 é comissionada como 

Assistente no SAC BB. Graduada em Automação de Escritórios e Secretariado pela Faculdade de 

Tecnologia de São Paulo. Cursando pós-graduação em Estratégia e Liderança Política pela Fundação 

Escola de Sociologia e Política de SP e pós-graduação em Economia e Trabalho/Dieese. Diretora da 

Contraf-CUT. Integra a Comissão de Empresa dos Funcionários do BB e coordena o grupo de Defesa dos 

Bancos Públicos da Contraf. Diretora do Fundação Projeto Travessia. 

Diusa Alves de Almeida  - Suplente
Aposentada. De Goiás. Ingressou no BB em 1988. Foi analista júnior da Superintendência, gerente de 

relacionamento, gerente de negócios e gerente geral em várias agências no Estado de Goiás. Graduada 

em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Goiás. Pós-graduada em Administração 

Financeira pela UFG. Tem MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas pelo 

IPOG. Foi conselheira fiscal eleita da Previ. Presidente da AABB Goiânia. Diretora Regional da ANABB em 

Goiás. Participa do Conselho de Usuários da Cassi GO. 

Candidatos da Chapa 77
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Ética e transparência na busca de uma maior eficiência financeira

Prezados Associados,

Você sabia que, na condução estratégica da CASSI, o Conselho 

Fiscal representa o seu olhar na fiscalização da saúde financeira 

da nossa Caixa de Assistência? Infelizmente muitos não têm essa 

ciência. A preocupação desses está em quem será o Diretor a ser 

eleito, se esquecem que os membros do Conselho Deliberativo e 

Fiscal possuem o mesmo grau de importância, visto que influenciam 

significativamente nas decisões sobre questões estratégicas 

e regulamentares da CASSI. É de fundamental importância ter 

conhecimento na atuação como Conselheiro. Avalie com calma, veja 

os currículos, e faça uma boa escolha! 

Os Conselheiros Fiscais são os responsáveis por fiscalizar os atos 

e ações dos administradores, analisar os balanços mensais e as 

demonstrações contábeis de encerramento do exercício social. 

Como também, emitir opinião a respeito dessas demonstrações, 

opinar sobre as propostas da administração, indagar/investigar 

sobre os atos que julgar necessário. E solicitar esclarecimentos aos 

gestores, auditores internos e externos.

No relacionamento BB x CASSI, qual a nossa visão? Deve ser o mais 

franco e aberto possível, mas nunca subserviente. Certamente o BB, 

como patrocinador, quer uma CASSI assistencialista, dinâmica, que 

atenda às necessidades dos funcionários e que esteja comprometida 

com o seu equilíbrio, ou seja, uma empresa profissionalmente bem 

gerida. Se você acredita nisso, ajude-nos a mudar! Você é o nosso 

principal apoio!

CHAPA 99 – UMA CASSI MAIS SAUDÁVEL
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Com base na experiência adquirida em anos de dedicação à matéria 
contábil, tributária, orçamentária e financeira da CASSI, bem como às normas 
regulatórias da ANS, adotaremos como premissa no exercício de nossas 
atividades, auxiliar a administração da CASSI e oferecer segurança aos 
associados quanto à fidedignidade de seus demonstrativos. Fundamentados 
na forma da lei, nas normas regulamentares e pautados pelos princípios da 
transparência, independência e equidade na prestação de contas. Para o 
sucesso no cumprimento desse dever institucional, buscaremos:

a) Examinar e acompanhar situação patrimonial com base em dados 
quantitativos e qualitativos extraídos dos registros contábeis e de 
controles auxiliares;

b) Solicitar, sempre que necessário, a estratificação de valores 
significantes e desvios observados;

c) Identificar riscos regulatórios, financeiros e econômicos;

d) Determinar a implementação e/ou melhoria de modelos de 
controle e acompanhamento no sentido de mitigar os riscos;

e) Acompanhar e avaliar a aplicação dos modelos utilizados na 
constituição de provisões técnicas, tais como PEL – Provisão de 
Eventos a Liquidar, PEONA – Provisão de Eventos Ocorridos e Não 
Avisados, Provisões Fisco-Tributárias, Provisões para Contencioso e 
demais provisões existentes e/ou necessárias;

f) Acompanhar a alocação e suficiência de Ativos Garantidores;

g) Proteger o patrimônio e a rentabilidade dos Ativos financeiros;

h) Avaliar a distribuição e utilização das Reservas financeiras técnicas 
e livres da instituição;

i) Indicar desvios e possíveis pontos de evasão de receitas;

j) Solicitar justificativas para desvios ou variações significativas de 
despesas;

k) Orientar e avaliar a implementação de mecanismos de controles 
internos;

l) Contribuir para a gestão objetivando o melhor desempenho e 
aumento do valor agregado da Cassi;

m) Cumprir nosso papel com ética e transparência, emitindo 
pareceres isentos sobre as matérias analisadas e a conformidade 
dos procedimentos; e

n) Alcançar sempre a maior eficiência na utilização dos recursos para 
o benefício maior, que é a saúde de todos os associados.

Propostas da Chapa 99

Experiência e conhecimento serão ferramentas essenciais para o acompanhamento da gestão financeira da 
empresa

CHAPA 99 -  CASSI INDEPENDENTE 
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CONSELHO FISCAL

JOB DA SILVA JUNIOR - Titular
Aposentado do BB. Bacharel em Administração com MBA em Contabilidade pela FIPECAFI-USP. Tomou 

posse no BB em 1987 na Ag. de Maracaju – MS. Atuou na COGER até 2008, onde exerceu cargos técnicos 

na Divisão de Contabilidade das Subsidiárias do Banco e foi Gerente de Divisão de Normas Contábeis. 

Na CASSI Sede exerceu o cargo de Gerente Executivo Financeiro no período de 2008 a 2017, área que 

abriga as Divisões de Contabilidade, Finanças e Controladoria, agregando profundo conhecimento e 

experiência acerca dos processos contábeis, financeiros, orçamentários, controles internos e obrigações 

perante Associados e órgãos reguladores.

ROOSEVELT DA COSTA TAVARES  - Suplente
Aposentado do BB. Bacharel em Ciências Contábeis pela UDF, com pós-graduação lato Sensu – MBA 

Controladoria e Finanças – pela FGV, curso de extensão – Desenvolvimento de Competências Gerenciais 

– FGV e Governança Corporativa em Saúde - IBGC. Posse no BB em 1985, foi menor aprendiz, trabalhou 

no Cesec e em agências no DF, atuando em diversos cargos de gestão. A partir de 2001 iniciou atuação 

na área contábil na Diretoria Contadoria onde trabalhou por 14 anos, sendo 8 destes em cargos de 

gestão. Trabalhou na Cassi, durante 6 anos, como Gerente da Divisão de Contabilidade e Tributos.

Candidatos da Chapa 99
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Manual de votação



32 33Eleições CASSI 2022

Como e onde votar
O período de votação vai das 9h do dia 18 de março às 18h do dia 28 de março de 2022.

Podem votar associados em pleno gozo de seus direitos junto à Caixa de Assistência , em 31/1/2022, 

em conformidade com o Estatuto Social da CASSI.

O voto pode ser registrado pelo app e site CASSI ou pelos terminais de autoatendimento (TAA) do 

Banco do Brasil. Funcionários da ativa que tiverem senha do Sisbb também poderão usar este canal 

para votar.

A tela ao lado aparecerá no TAA durante o período de 

votação.

Clique em VOTAR para ser direcionado à tela de votação.

Como votar pelo TAA
O cartão da conta corrente é o documento válido para identificação e acesso à votação pelo TAA 

junto com o código de acesso (senha alfanumérica) ou biometria, para terminais com leitor de digital.

Manual de votação
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2

3 4

1

Como votar
pelo TAA

Manual de votação

Se você não votar a partir da tela da oferta ativa (página 

anterior) e estiver no menu inicial do TAA, siga os passos 

indicados nas telas a seguir para registrar seu voto.
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5 - Eleição Diretoria e Conselho Deliberativo

9

6 7

8

Será solicitada a senha alfabética ou a digital, 
em terminais com leitor biométrico.

Nesta tela encerra-se a primeira votação. Para dar sequência à segunda 
votação, é necessário reiniciar o processo e seguir os próximos passos. 

Manual de votação
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6 7

8 9

Manual de votação

Será solicitada a senha alfabética ou a digital, 
em terminais com leitor biométrico.

5 - Eleição Conselho Fiscal
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Como votar pelo SisBB

Manual de votação

Em www.cassi.com.br, escolha o perfil “Associados”. Depois, na caixa “Acessar serviço”, clique em 

Titular, informe o CPF e senha previamente cadastrados. Após fazer login, procure no menu a opção 

“Votação CASSI” e siga as orientações.

Como votar pelo site

1.  Acesse o aplicativo PESSOAL no Sisbb.

2.  Entre na opção 48 - Votações BB.

3.  Selecione a eleição desejada.

4.  Escolha uma das chapas concorrentes, “branco” ou “nulo”. Tecle ENTER e digite “sim” para 

confirmar. Após finalizada a primeira votação, repita os passos para realizar a segunda votação.

1 2 3

4

Após votar para a Diretoria de Risco Populacional e Rede 
de Atendimento e Conselho Deliberativo, clique na aba 

“Votações” ou reinicie o processo a partir da etapa “Votação 
CASSI” para registrar seu voto para o Conselho Fiscal.

5
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Como votar pelo app
Na tela inicial do app CASSI, clique no botão Votações no painel principal, insira login e senha e siga 

os passos indicados nas telas a seguir para realizar as duas votações.

Manual de votação

1a 3a 5a

2a

4a

Votação para Diretoria e Conselho Deliberativo

18/03/2022 09:00 a 28/03/2022 18:00

18/03/2022 09:00 a 28/03/2022 18:00

CHAPA X

Nesta tela encerra-se a primeira 
votação. Para dar sequência à 
segunda votação, é necessário 

reiniciar o processo e seguir 
os próximos passos. 
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Manual de votação

1b 3b 5b

2b

4b

Votação para Conselho Fiscal

18/03/2022 09:00 a 28/03/2022 18:00

18/03/2022 09:00 a 28/03/2022 18:00

CHAPA XX
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