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O VII Encontro Nacional dos Conselhos de 
Usuários da Cassi aconteceu nos dias 12 e 13 de 
novembro de 2014, no Hotel Mercure Brasília Lí-
der, em Brasília. O tema deste ano foi “Caixa de 
Assistência: Fortalecer o Pertencimento em Busca 
da Sustentabilidade”.

A escolha do tema teve como principal objetivo 
estimular nos conselheiros presentes o verdadeiro 
signi� cado da Caixa de Assistência como entidade 
fundada pelos próprios funcionários do BB, além 
de tratar de questões voltadas à compreensão da 
aplicabilidade da participação social no contexto 
das políticas de saúde adotadas pela Cassi. O en-
contro também procurou discutir demais temas de 
saúde visando à proposição de alternativas volta-
das para a sustentabilidade da Caixa de Assistência. 

Mais uma vez estiveram reunidos na capital o 
Distrito Federal e os 25 estados onde há Conselhos 
de Usuários instalados, representados por seus 
conselheiros e conselheiras. E, neste ano, com uma 
particularidade: a vinda de dois representantes de 
cada estado, num total de 52 presentes. 

O encontro promovido pela Diretoria de Saúde 
e Rede de Atendimento contou com uma progra-
mação diversi� cada, que incluiu apresentações das 
diretorias dos eleitos, de experiências exitosas de 
voluntariado nas parcerias entre Conselhos de Usu-
ários, Cassi e Banco do Brasil, trabalhos em grupo e 
espaço de debate democrático em plenário.

O diretor de Saúde e Rede de Atendimento, 

William Mendes, expôs os projetos que pretende 
implementar durante sua gestão. 

A diretora de Planos de Saúde e Relaciona-
mento com Clientes, Miriam Fochi, explanou so-
bre as atividades de sua diretoria, as mudanças 
ocorridas nos últimos dois anos, além de outros 
projetos que serão implementados.  

Os participantes também assistiram a uma 
palestra ministrada pelo gerente executivo de 
Saúde, Henio Braga Junior, com o tema “Caixa de 
Assistência: Fortalecer o Pertencimento em Busca 
da Sustentabilidade”.

Outro momento de destaque do encontro foi a 
realização de trabalhos em grupos dos conselhei-
ros, com sugestões para a construção de um plano 
de ação voltado à execução de atividades visando 
ao fortalecimento da participação social na Cassi. 
Essa ação foi desenvolvida com base em seis seis 
eixos temáticos: Comunicação, Negociação, Saúde, 
Regulação, Serviços Próprios com Acesso Quali� -
cado e Funcionamento do Conselho de Usuários. 
Para cada um dos eixos temáticos foram seleciona-
dos temas inerentes que serviram de balizadores 
para o desenvolvimento dos trabalhos.

Os dois dias do encontro foram marcados por 
um amplo debate democrático entre os conse-
lheiros e a Caixa de Assistência, durante o qual 
os diretores eleitos Mirian e William rea� rmaram 
a disposição de fortalecer a participação social e 
fortalecer os Conselhos de Usuários da Cassi.

FORTALECER O PERTENCIMENTO EM BUSCA DA 
SUSTENTABILIDADE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA

Eleitos para a gestão 2012/16
Mirian Fochi,
diretora de Planos de Saúde e 
Relacionamento com Clientes

Conselheiros Deliberativos:
Antonio Tremarin,
José Adriano, Milton dos Santos 
(Miltinho) e Mário Engelke.

Conselheiros Fiscais:
Carmelina Pereira (Carminha),
João Antônio Maia, Cláudio Gerstner 
e Eduardo Marinho.

Orçamento
da Caixa de 
Assistência 2015

O Conselho Deliberativo da 
Cassi, a instância máxima na go-
vernança da entidade, vai discutir 
no próximo dia 19 de dezembro 
o orçamento da entidade para o 
ano de 2015.

É importante que os partici-
pantes, entidades sindicais e asso-
ciativas acompanhem os informes 
dos eleitos e o debate que vai 
acontecer a partir do dia 19, por-
que nestes momentos sempre há 
divergências entre as propostas 
das representações dos trabalha-
dores e as propostas do banco.

Eleitos para a gestão 2014/18
William Mendes, diretor de
Saúde e Rede de Atendimento

Conselheiros Deliberativos:
Fabiano Felix, Loreni de Senger,
Elisa de Figueiredo e Nilton 
Cifuentes Romão (Ramon).

Conselheiros Fiscais: Regina Fátima 
de Souza Cruz e Daniel Lilberato.


