
91.796 (69,3% dos associados) disseram 
“não” à proposta do Banco do Brasil 
de alterar o estatuto da Cassi. A maioria 
das entidades de representação dos 
funcionários se colocou do lado certo, e 
deixou claro para o BB que não aceitaríamos 
o voto de Minerva. 
Dissemos “não” à diferenciação entre 
funcionários da ativa e aposentados e 
entre novos funcionários e antigos. “Não” 
à desresponsabilização do banco em 
relação à saúde dos funcionários. “Não” 
ao plano de mudar os princípios da Cassi 
de solidariedade e gestão paritária.
Infelizmente, o banco não entendeu o 
recado dado pelos associados e agora volta 
a apresentar uma proposta baseada na 
anterior. A novidade é o posicionamento da 
direção da CONTRAF/CUT e da ANABB, que 
antes estiveram conosco pelo “NÃO”. Eles 
aderiram à “nova proposta” apresentada. 
A retirada de direitos e a quebra da 
solidariedade também são utilizadas pela 
Reforma da Previdência proposta pelo 
governo Bolsonaro, que faz o mesmo entre 
as gerações e ameaça a aposentadoria 
de milhões de brasileiros. A lógica é 
responsabilizar individualmente os 
trabalhadores para aumentar o caixa das 
empresas e do governo. 
Os diretores eleitos pelos associados 
deveriam entender que “não” é não, e 
que a proposta nem mesmo deveria ser 
colocada à votação. Infelizmente, não 
podemos contar com Satoru (diretor 
eleito) ou o Faraco (eleito para o Conselho 
Deliberativo), que desde o inicio dos seus 
mandatos têm votado junto com o banco. 
O funcionalismo mais uma vez dará uma 
demonstração de unidade, rejeitando de 
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QUANDO DIZEMOS
NÃO, É NÃO!

forma massiva a proposta de alteração 
do Estatuto. Vamos mostrar que não 
aceitamos abrir mão de nossos direitos e 
do patrimônio que foi construído por todos. 
O nosso recado será claro novamente. 
Queremos construir uma saída para 
CASSI, mantendo a solidariedade, a 
responsabilidade do banco sobre saúde de 
todos, na ativa ou aposentados. E que seja 
construída em um encontro amplo, que 
envolva o conjunto do funcionalismo. 
A defesa do SIM vai contar com a pressão 
dos gestores, da Intranet do banco e 
de centenas de diretores liberados da 
CONTRAF/CUT. 
Vamos ver uma campanha de terror feita 
pelo banco e pela maioria da direção da 
entidade. 
Inclusive no último dia 16 de abril houve 
um vazamento proposital do despacho do 
voto do relator da ANS, que recomendava 
a instalação do regime de direção fiscal na 
CASSI.  
Isso demonstra que a direção do BB vai jogar 
pesado na chantagem ao funcionalismo na 
tentativa de aprovar a reforma do estatuto 
e utilizar o medo da intervenção da ANS 
como forma de garantir essa mudança.
Mas nós contamos com a unidade do 
funcionalismo, e nesse sentido queremos 
fazer um pedido. 
Que todo o colega utilize um minutinho do 
seu tempo e mande e-mails, compartilhe 
no Whatsap, no Facebook e no Twitter as 
matérias pelo NÃO. Não se esqueça de 
conversar no cafézinho com seu colega 
sobre a importância de votar NÃO! 

Vamos juntos, mais uma vez, garantir a 
nossa Cassi.

Dizemos “NÃO”!

Voto NÃO! Mantenho coerência e 
oriento os associados a reprovarem 
essa proposta, porque ao abrirmos 
mão do nosso estatuto, conforme 
proposto, muito antes do que se imagina, muitos 
associados não terão mais renda para manter a 
Cassi. A lógica tecnicista do mercado não nos ser-
ve, compare os valores do nosso plano com o Cas-
si família e considere o que pode acontecer caso 
venhamos a aprovar o voto de Minerva e entregar 
áreas estratégicas da governança para o patroci-
nador. Vote não. Vem pra luta, a Cassi é nossa!

Karen D’ávila, Vice-presidente do Conselho De-
liberativo e membro do comitê de auditoria da 
Cassi

Construímos a CASSI e ela nos 
pertence, não cabe qualquer 
distinção, seja no custeio ou no uso, 

entre colegas que estão na ativa e 
aos que estão aposentados, somos todos 

associados e temos que ter os mesmos direitos.

Ângelo Argondizzi, Conselheiro Fiscal eleito 
da Cassi

novavelhaproposta@gmail.com

Bento José - 11 98281-7601

Cris Garbinatto - 51 8404-8484
Rodrigo Silva - 21 97297-0588



Como existe um piso de 50 reais por contribuição e um teto de 300 reais, 
os funcionários com os menores salários pagarão proporcionalmente 
mais de contribuição.

Isso demonstra falta de responsabilidade com a 
perenidade da CASSI, e faz com que nós, os 
associados, não tenhamos a menor segurança 
por quanto tempo essa proposta irá garantir o 
equilíbrio das contas da Caixa de Assistência. 
Na verdade, estabelece a lógica de aumentos 
consecutivos, fazendo com que tenhamos que 
ajustar os valores periodicamente, como fazem 
os planos privados de saúde.

A proposta anterior apresentada pelo banco, e também a nova velha proposta, não garantem a 
CASSI na aposentadoria para os novos funcionários. A única diferença é que na nova proposta 
os novos funcionários terão a opção de levar a CASSI para aposentadoria, desde que arquem 
com o total da contribuição (a parte individual e a contribuição da patronal) sem nenhuma 
contrapartida do banco. 

4 - Aumenta o peso do banco 
na gestão da CASSI1 - Os menores salários vão pagar uma contribuição maior 

que os maiores salários no banco

2 - Nenhuma das propostas teve estudo 
atuarial antes de apresentada

3 - Desresponsabilização com a saúde na
aposentadoria dos novos funcionários

Vejam os pontos mais relevantes

UMA NOVA VELHA PROPOSTA
O que  o Banco apresenta são os mesmos pressupostos da velha proposta. Por isso, não é não!

João era um escriturário e trabalhava em uma agencia do Rio de Janeiro e Antônio um diretor do banco. Os 
dois eram casados e tinham dois filhos. Se essa proposta for aprovada João pagará  7,5% de salário e Antônio 
5,36%. PROJEÇÃO FUTURA: O valor de João é 7,5 % e não 7,75 porque existe um limitador de contribuição 
de 7,5% do salário. Você acha isso justo um escriturário pagar uma percentual maior que um diretor?

Você acha justo?

A proposta anterior criava o voto de 
Minerva na diretoria, e em caso de no 
de uma proposta obter metade dos 
votos no Conselho Deliberativo o banco 
poderia decidir leva-la para votação 
do corpo social. A atual aceita o voto 
de Minerva na diretoria, cabendo ao 
Presidente da Cassi, que continuaria 
sendo indicado pelo BB.



A criação de uma taxa de administração até 2021 demonstra 
que, como a proposta anterior, o equilíbrio das contas 
está baseado em verbas transitórias. E como não nos foi 
apresentado um estudo atuarial, fica a perspectiva de que 
após esse prazo sejamos novamente convocados a discutir 
uma proposta para sanar as finanças da Caixa de Assistência.

Na mesma forma que a proposta anterior deseja restringir 
quem possa ser eleito como representante do corpo 
funcional na Cassi. Uma medida antidemocrática, que visa 
aumentar o controle do banco sobre a Caixa de Assistência, 
facilitando a participação de pessoas alinhadas com as 
propostas da Diretoria da empresa.

Em 2016, o Banco do Brasil e entidades 
de representação dos funcionários, como a 
CONTRAF CUT e a ANABB, assinaram um 
Memorando de Entendimentos. 
Naquele ano, os associados da Cassi 
foram chamados a votar uma proposta 
que, entre outras medidas, estipulava uma 
“contribuição temporária e extraordinária” 
de 1% de nossos salários até dezembro de 
2019. 
Essa contribuição deveria garantir o 
sustento da Cassi enquanto as mesmas 
entidades seguiam em negociações para 
uma proposta definitiva. Nós nos colocamos 
contra a aprovação do Memorando, 
exigindo que o Banco assumisse a sua 
responsabilidade com o funcionalismo. 
Afirmamos que o memorando não resolveria 
o problema da CASSI. Exigimos que fosse 
construída uma proposta a partir de uma 
discussão ampla com o conjunto dos 
associados de nossa Caixa de Assistência, 
e não em uma negociação fechada em 
gabinetes.
A história nos deu razão. A CASSI voltou 
a ser deficitária em seis meses, em plena 
vigência do Memorando de Entendimentos. 
Agora, sem nos mostrar os estudos 
atuariais, querem que aprovemos uma nova 
proposta. 
O Banco quer impor à nossa Caixa de 
Assistência uma lógica de mercado e se 
desresponsabilizar em relação a nossa 
saúde. Já avançou nesse sentido com as 
reformas estatutárias de 1996 e 2007. Nós 
não podemos permitir que isso aconteça.
É preciso enfrentar o BB e construir de forma 
ampla, com o conjunto de trabalhadoras 
e trabalhadores do banco, uma proposta 
definitiva para a nossa Caixa de Assistência.

Memorando de 
Entendimentos

6 - Recursos provisórios para a CASSI

A proposta rejeitada pelos funcionários criava a contribuição por dependentes, 
e o banco insiste nesta contribuição individual, sem arcar com nenhum valor 
em relação aos dependentes dos aposentados.

8 - Criação da contribuição por dependentes

7 - Restrição para quem for candidato para a CASSI

Vejam os pontos mais relevantes

UMA NOVA VELHA PROPOSTA
O que  o Banco apresenta são os mesmos pressupostos da velha proposta. Por isso, não é não!

A cobrança por dependente se dá em percentuais 
diferentes para funcionários da ativa e aposentados.

5 - Regras diferenciadas para aposentados e 
funcionários da ativa

Vamos aceitar que associados tenham direitos diferentes pela data de entrada do banco ou por estar 
aposentados? Não percebemos como é prejudicial a diferenciação de pré e pós 98? Agora vamos fazer o 
mesmo na saúde? PROJEÇÃO FUTURA: Janete tem essa projeção por ser funcionária nova. Entra na regra, 
caso a alteração no estatuto seja aprovada, dos funcionários que entraram no banco a partir de 01/01/2018.



Diga NÃO à
Campanha do Medo!

A diretoria do BB e a maioria da direção da CONTRAF/CUT promoverá uma verdadeira 
campanha de terror para aprovar a proposta. Eles sabem que ela é ruim e semelhante à 
rejeitada pelos funcionários. Tire suas dúvidas.

A ANS vai intervir e acabar com a CASSI?

Os associados rejeitaram a proposta na últi-
ma tentativa de alteração do Estatuto e nada 
aconteceu.Nas operadoras que sofreram in-
tervenção, como a GEAP (da administração 
direta do governo federal) e o CASF (dos fun-
cionários do Banco da Amazônia), os planos 
continuam funcionando normalmente.  

O vazamento do despacho do relator favo-
rável ao regime de acompanhamento fiscal 
demonstra que o banco vai utilizar todas as 
formas para tentar aprovar a alteração do es-
tatuto. 
Não se trata em confiar na ANS, mas saber 
que sua atuação está regulamentada por re-
gras e existem  coisas que não têm poder 
para fazer. 

Por exemplo, ela não pode alterar o estatuto 
da CASSI.
 

Enquanto as propostas do BB para a 
CASSI discriminar os aposentados, 
quebrar a proporcionalidade 60x40 
e insistir em qualquer tipo de voto de 
minerva, vamos continuar dizendo NÃO.

José Carlos, vice-presidente do Conselho 
Fiscal da Cassi

“Não poderia apoiar uma proposta 
que a isonomia entre funcionários 

da ativa e aposentados é quebrada, 
além de não garantir CASSI na 

aposentadoria para os novos funcionários. Com 
isso estaremos contribuindo para o fim do plano 
associados”.

Luis Pizzeta, conselheiro deliberativo suplente 
da Cassi

Acabar com a solidariedade faz parte da 
política atual do banco e do governo 

federal. A Reforma da Previdência é prova 
deste cenário. O sistema previdenciário atual 
é baseado na solidariedade, financiado por um 
regime público de repartição. A intenção é fazer 
uma transição para a capitalização.
Na capitalização, cada indivíduo faz seu aporte 
individual, sem participação do Estado. No final 
da sua vida laboral será pago um benefício 
baseado nos valores que ele contribuiu. 
Essa “poupança” será gerida pelo Sistema 
Financeiro. 
O Estado passaria para as mãos do mercado 
uma verdadeira fortuna. No Chile, pioneiro 
neste sistema (implantado na década de 1980), 
91% dos aposentados recebem metade do 
salário mínimo do país. E isso se reflete em um 
crescimento na taxa de suicídios entre maiores 
de 70 anos.
A destruição do modelo da CASSI segue 
a mesma lógica. Hoje, será a aplicação da 
cobrança por dependente, com o banco 
assumindo mais controle na gestão e diminuindo 
sua participação. Amanhã, será a cobrança 
por faixa etária, o fim de qualquer vestígio da 

gestão paritária e uma redução ainda maior da 
participação financeira do Banco. 
Em resumo, a CASSI será como um plano 
privado, podendo até ser comercializada no 
mercado. Alguns podem ver vantagens nesse 
modelo e imaginar que os problemas da Cassi 
serão resolvidos. No entanto, todos precisam 
se atentar que apenas uma pequena parcela 
privilegiada lucrará com a mudança. 
Basta olhar o número de planos privados que 
quebraram no último período. Ou então os 
valores cobrados pelo CASSI Família (com 
aumento de 17% em 2018). Os valores são 
impraticáveis para parte do funcionalismo e, 
ainda assim, tem déficit de R$ 126,502 milhões, 
respondendo por 33,5% do déficit da CASSI. 
A luta em defesa da Previdência Pública, da 
Saúde Pública, da CASSI e da PREVI, requer 
união dos trabalhadores. Nesse momento, em 
especial, é importante que cada colega participe 
da campanha pelo NÃO e das atividades contra 
a Reforma da Previdência. 

A lógica do Salve-se quem puder
não pode prevalecer.

A CASSI vai parar de pagar seus fornecedo-
res e prestadores? 

Também não! Até hoje os prestadores continuam 
credenciados e atendendo aos associados. Os 
problemas existem sim, e precisam ser resolvidos.
 
A CASSI está quebrada e insolvente? 

A situação da CASSI é grave, mas a nossa 
Caixa de Assistência continua pagando seus 
compromissos e seus funcionários. Apesar do 
déficit ter aumentado em 2018, nos últimos me-
ses houve superávit: novembro (R$ 29,784 mi-
lhões), dezembro (R$ 97,596 milhões) e janeiro 
(R$ 19,198 milhões).
Não podemos aceitar essa chantagem. Os co-
legas da CONTRAF precisam refletir sobre as 
ameaças que fazem. No passado, a CONTRAF 
e a ANABB tiveram um posicionamento contrá-
rio ao de hoje. Os trabalhadores não podem ter 
medo de votar “NÃO”.

Não à lógica do “Salve-se 
quem puder!”

Não podemos, nós associados, com 
nosso voto, abrir mão dos nossos direitos. 
O banco é responsável pela saúde dos 

funcionários e vive se desobrigando a cada 
reforma estatutária. No entanto, não abre 

mão de controlar a Cassi, inclusive pleiteando voto de 
minerva. Por que temos que nos sacrificar cada vez 
mais, financeiramente e estatutariamente permitindo 
que o banco controle cada vez mais a nossa Cassi?

Leodete Sandra, conselheira fiscal da Cassi

Além da introdução de cobrança por 
dependentes, cria-se o piso e teto 
para essa contribuição, o que faz com 
que os que associados com os menores 
salários contribuam mais proporcionalmente em 
relação aos maiores salários. Esta proposta é 
inaceitável. Maior absurdo ainda são as entidades 
representativas do corpo social defende-la.
Por isso, eu digo Não à essa proposta!

Nádia Maria de Navais - Suplente do Conselho 
Fiscal da Cassi

O Banco quer quebrar o princípio de 
solidariedade e nos empurrar para o 
mercado. A introdução da inclusão dos 

dependentes no custeio da Cassi é um 
passo nesse sentido e em breve, quando nova 

crise financeira acometer nossa Caixa de Assistência, 
nos proporão a inclusão do custeio por faixa etária. 
Quer que paguemos cada vez mais e o BB menos. 
Esse movimento não é de hoje, basta verificarmos as 
Reformas Estatutárias de 1996 e de 2007.
No mesmo sentido estão os ataques às autogestões de 
saúde, da qual a Cassi é a maior, através da CGPAR 
23, ou a proposta de Reforma da Previdência do 
Governo Bolsonaro que se for aprovada praticamente 
provocará o desmonte da Previdência Pública no país. 
Para eles a solidariedade não cabe mais e é preciso 
liberar espaço para que os empresários e banqueiros 
lucrarem cada vez mais.
Pela Defesa do Princípio de Solidariedade, Diga NÃO 
à essa proposta!

Ronaldo de Moraes Ferreira - Conselheiro 
Deliberativo eleito na Cassi

Dizemos “NÃO”!


