
APROXIMAR A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ASSOCIADOS

ATUAÇÕES DOS ELEITOS EM JUNHO

Os dirigentes eleitos pelos associados da CASSI criam a partir de agora mais uma alternativa de comunicação e informação

sobre o dia a dia de nossa Caixa de Assistência.

A CASSI é uma entidade de autogestão em saúde e é um patrimônio dos funcionários do Banco do Brasil que completou 70

anos em 2014.

Os eleitos têm um forte compromisso com os associados em atuar com transparência e com o foco no fortalecimento da

Caixa de Assistência como uma entidade de promoção de saúde que precisa ampliar o programa Estratégia Saúde da Família

e as formas de Atenção Primária porque esse modelo de assistência está entre as prioridades para a sustentabilidade de

qualquer sistema de saúde no mundo.

Pretendemos fortalecer a relação entre eleitos e representações do funcionalismo, tanto da ativa como os sindicatos quanto

dos aposentados, e também com os Conselhos de Usuários, CIPAs e RPAs (Responsável pela Prevenção de Acidentes, âmbito

unidades sem CIPA), e SESMTs e ECOAs.

: a CASSI aprovou e está em andamento a contratação de nova empresa para

fornecer os medicamentos aos participantes de vários estados das regiões Norte (AM, AC, RR, AP), Nordeste (RN, PB, AL, PE)

e Centro Oeste (DF, GO, MS, MT, RO, TO). Atualmente, o programa atende às regiões Sudeste e Sul.

: O Conselho Deliberativo determinou que a CASSI fizesse em 2013 estudos para viabilizar possíveis

fontes de novas receitas para buscar sustentabilidade financeira na entidade. A consultoria contratada apontou várias

alternativas e dentre elas estava a odontologia que, no entanto, havia ficado fora das alternativas finais escolhidas para

avançar os estudos.

Os diretores eleitos William Mendes e Mirian Fochi apontaram na reunião da Diretoria Executiva do dia 17 de junho, para

apreciação do CD que tem nova composição desde 02 de junho, a inclusão do Plano Odontológico nos estudos por ser uma

demanda importante do corpo social e por acreditarem que a inclusão deste novo direito na CASSI da forma como era para

ter sido implantado desde a conquista na campanha salarial 2007 pode gerar receita para a Caixa de Assistência, além de

complementar o Modelo de Atenção Integral à Saúde para os funcionários da ativa e aposentados, como prevê o estatuto da

CASSI.

“Na leitura dos eleitos, o Banco do Brasil está gastando recursos na Odontoprev que seriam melhor utilizados se aplicados

na Caixa de Assistência para garantir o direito ao plano odontológico para os funcionários da ativa e para os aposentados,

como deveria ter sido desde a implantação em 2010, quando o banco ofereceu o serviço fora da CASSI e ainda excluindo os

associados aposentados” afirma William Mendes, Diretor de Saúde.

: William Mendes esteve no Conselho de Usuários de SP em maio e no Conselho de

Usuários do DF juntamente com Mirian Fochi em junho. A diretora também esteve em Curitiba e em São Paulo

apresentando o resultado da Caixa de Assistência de 2013. Novo Calendário de Apresentações está previsto a partir de

Julho.

PAF – Programa de Assistência Farmacêutica

Plano Odontológico

Contatos com os associados e entidades

Este boletim é para ser distribuído tanto eletronicamente como pelas entidades sindicais e associações, bem como divulgado nos sites

das entidades do funcionalismo em geral.
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“Esse é um boletim mensal d@s diretores e conselheiros eleitos pelos associados da Caixa de

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.

A Informação qualificada para as entidades do funcionalismo e @s associados sobre o dia a dia na

Gestão da Caixa de Assistência é fundamental para melhorar a cultura de pertencimento de todos na

CASSI, melhorando a participação nos programas que visam Atenção Integral à Saúde e fazendo com

que cada participante cuide da Caixa de Assistência”
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Curitiba e em São Paulo apresentando o resultado da Caixa de Assistência de 2013. Novo Calendário de

Apresentações está previsto a partir de Julho.

PAF – Programa de Assistência Farmacêutica

Plano Odontológico

Contatos com os associados e entidades

Este boletim é para ser distribuído tanto eletronicamente como pelas entidades sindicais e associações, bem como divulgado

nos sites das entidades do funcionalismo em geral.

“Esse é um boletim mensal d@s diretores e conselheiros eleitos pelos associados

da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.

A Informação qualificada para as entidades do funcionalismo e @s associados sobre o

dia a dia na Gestão da Caixa de Assistência é fundamental para melhorar a cultura de

pertencimento de todos na CASSI, melhorando a participação nos programas que visam Atenção

Integral à Saúde e fazendo com que cada participante cuide da Caixa de Assistência”


