
 

OFÍCIO ANABB/ PRESI 2020 

Brasília/DF, 23 de março de 2020 

À Comissão Eleitoral da Cassi,  

 

Senhores (as) membros dessa Comissão,  

 

Considerando a situação de pandemia pelo Covid-19, declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), 

Considerando os diversos decretos publicados por governos estaduais e municipais para 

fechamento das agências bancárias, 

E, por fim, considerando que a principal medida para não propagação da doença é o 

ISOLAMENTO SOCIAL:  

A ANABB vem, por meio desta carta, apresentar argumentos para a readequação do processo 

eleitoral da Cassi, em curso, levando em consideração os seguintes argumentos:  

1- A votação começou no dia 16/3/2020, mesmo dia em que as autoridades/governo 

declararam a necessidade de isolamento social, iniciando uma séria de restrições 

de locomoção para os cidadãos.  

2- No dia 19/3/2020, em razão do crescimento vertiginoso da doença, autoridades 

decretaram o fechamento de agências bancárias, iniciativa que se estendeu por 

todo o País, e que gerou a adoção do home office como modelo de trabalho, 

principalmente para os funcionários da ativa do Banco do Brasil.  

3- Frente às restrições e ao cenário adverso provocado pelo coronavírus, as Eleições 

Cassi, obviamente, não configuraram entre os temas de maior atenção pelos 

participantes.   

4- Por consequência direta, o processo eleitoral da Cassi vem registrando uma 

redução significativa no número de votantes, tanto de funcionários da ativa 

quanto de aposentados, conforme apresentado, abaixo:  

Comparativo - Eleições CASSI - 2018 x 2020 

Data: Base de votantes Ativos que votaram Aposentados que votaram 

23/3/2018 171.141 59.572 66,39% 29.014 35,64% 

23/3/2020 166.101 35.878 21,60% 16.510 9,94% 

Observações: em 23/3/2020, está sendo considerada apenas a votação para conselho deliberativo e 

diretor, entendendo que os votos computados pelo SISBB (21,60%) são de funcionários da ativa e os 

votos dos demais canais de votação são de aposentados (9,94%). A comparação foi realizada em 

períodos semelhantes de votação (16 a 27 de março 2018/2020).   

Com a atenção voltada para o coronavírus, verifica-se o baixo número de votantes em todas as 

plataformas de votação.  

Em eleições anteriores, por exemplo, sempre se observou número expressivo de aposentados 

que votam pelos Terminais de Autoatendimento (TAA), fato que não vem ocorrendo nas 

eleições em curso, em virtude das medidas de prevenção e das recomendações para o  



 

 

 

isolamento. Esses associados, que representam importante segmento da base de votantes, 

estão impedidos de ir às agências e, possivelmente, não irão exercer o direito ao voto.  

Além disso, a mudança na forma de trabalho dos funcionários da ativa para o home office 

dificultou a votação pelo sistema SISBB.  

Diante do exposto e restando quatro dias para o encerramento da votação, a ANABB solicita 

que:  

• Assim como fez a Previ em seu processo eleitoral, a Cassi promova a suspensão do 

processo eleitoral em curso, sem prejuízo para as etapas que já foram cumpridas, 

tendo em vista a baixa adesão dos participantes.  

 

Certos de que seremos atendidos nessa solicitação, compartilhamos o sentimento de união 

inerente à família Banco do Brasil, que será fundamental para superarmos os desafios o mais 

rápido possível. 

 

Atenciosamente, 

 

Reinaldo Fujimoto 

Presidente da ANABB 


