
Associação Nacional 
dos Funcionários do 
Banco do Brasil Brasília (DF), 14 de dezembro de 2018. 

ANABB/PRESI - 110/2018 

À 
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI 
llmo. Sr. Luís Aniceto Silva Cavicchioli 

Sr. Presidente, 

Atendendo aos pedidos de urgência do patrocinador e da Cassi, as entidades que 
compõem a Mesa de Negociação (AAFBB, ANABB, CONTEC, CONTRAF e FAABB) 
participaram do Grupo de Trabalho sugerido por V. Sa. e, com a ajuda dos profissionais 
da Cassi, concluíratn os entendimentos para formulação de uma proposta única e de 
consenso que busca reverter a situação financeira da Caixa de Assistência . 

Segundo os próprios técnicos da Cassi, a proposta entregue atende todas as 
necessidades financeiras e atuariais da Caixa de Assistência para o restabelecimento 
dos índices adequados de liquidez e de solvência, reconstituição de reservas e 
manutenção dos recursos garantidores da operação do Plano de Associados e da 
própria Cassi, até 2023. 

Na ocasião, V. Sa. solicitou que a proposta de consenso fosse formalmente 
encaminhada à Cassi para que a mesma elaborasse parecer atestando o atendimento 
de todas as necessidades, de forma a dar mais objetividade nas negociações que se 
espera sejam retomadas com o Banco do Brasil. Também foi garantido às entidades 
que, tão logo a Diretoria da Cassi aprovasse o parecer final, este seria dado ao 
conhecimento às cinco entidades. 

Assim, diante do exposto e das tratativas acima relatadas, a ANABB solicita que seja 
fornecida a íntegra do parecer da Cassi sobre a proposta apresentada pelas entidades. 

Certos de sua atenção e pronta resposta, despedimo-nos com cordiais saudações 

Atenciosamente, 

Associação Nacional dos cionários do Banco do Brasil 

ANABB 
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