
Brasília (DF), 18 de outubro de 2018 

 

 
 

BANCO DO BRASIL S.A. 
Sr. Cícero Przendsiuk  
Diretor de Governança de Entidades Ligadas 
 
Sr. José Caetano de Andrade Minchillo 
Diretor de Gestão de Pessoas 
 

Assunto: CASSI – CONTINUIDADE DAS NEGOCIAÇÕES 

 

Prezados senhores, 

 

Referimo-nos ao expediente Direg-Dipes 2018/263, de 16/10/2018, 
enviado por essa instituição, em resposta às cartas encaminhadas pelas 
entidades que compõem a Comissão Nacional de Negociação da Cassi, sobre o 
pedido de reabertura das negociações para a sustentabilidade e a perenidade 
da Cassi, visando dar o máximo de celeridade à solução dos problemas 
enfrentados pela nossa Caixa de Assistência. 

A propósito do referido expediente, tecemos as seguintes considerações: 

1. As entidades avaliam como positiva a disposição desse Patrocinador de 
retomar o diálogo e as negociações, permitindo que nova proposta de 
sustentabilidade e perenidade da Cassi seja apresentada e discutida. 
 

2. Destacamos que a rejeição por parte dos Associados da proposta de 
reforma do Estatuto da Cassi expressa a legítima opinião do corpo 
social, evidenciando que a proposta necessita ser aperfeiçoada.  
 

3. Nesse sentido, as entidades que compõem a Comissão Nacional de 
Negociação da Cassi comprometem-se, tão logo seja restabelecida a 
Mesa de Negociação, a apresentar proposta para a sustentabilidade e a 
preservação da Cassi, tendo em conta os interesses de todos os 
Associados e do Patrocinador. 

 
4. Por oportuno, para embasar técnica e atuarialmente as premissas de 

nossa proposta – conforme sugere o item 7 da correspondência 
enviada pelo Banco do Brasil –, as entidades solicitam que a Cassi 
disponibilize a íntegra do Relatório da Consultoria Accenture; os 
cálculos atuariais feitos pela Salutis; além de outros documentos 
atuariais relativos à Cassi. A documentação ora solicitada dará maior 
fidedignidade à nossa proposta. Dessa forma, reiteramos que, mesmo 
com a disponibilização dos documentos pela Cassi, a Mesa de 
Negociação dar-se-á entre as entidades e o Patrocinador.  



 
5. As entidades signatárias deste documento solicitam também que sejam 

retomadas as reuniões de “prestação de contas”, conforme previsto no 
Memorando de Entendimentos. 

 
6. Por fim, destacamos que, diante da urgência da situação, a Cassi 

merece o empenho de todos. Assim, na certeza da receptividade deste 
pedido, as entidades, cientes da sensibilidade desse Patrocinador, 
aguardam a reabertura imediata da Mesa de Negociação. 

 
Respeitosamente, 

 
Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil AAFBB 

 
 
 

________________________________ 
Loreni de Senger 

 
 

Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil 
ANABB 

 
 
 

________________________________ 
Reinaldo Fujimoto 

 
 

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
CONTRAF 

 
 

________________________________ 
Wagner de Sousa Nascimento 

 
Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil 

FAABB 
 
 
 

_______________________________ 
Isa Musa de Noronha 

 
 

 

Nota: Cópia deste documento foi encaminhada ao presidente da Cassi, Sr. Luís Aniceto Silva 
Cavicchioli. 


