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Brasília, 22 de setembro de 2022. 

OFÍCIO ANABB/PRESI N.º 052/2022 

Ao Ilmo. Sr. 

Clóvis de Castro Júnior 

Presidente da Cassi 

 

 

 

Ref.: Planos de Terceirização das CliniCASSI 

  

 

Senhor Presidente, 

 Por meio dos Ofícios ANABB PRESI nº 42 e 43, de 17 de agosto, 

solicitamos esclarecimentos aos Diretores eleitos da Cassi, a respeito de uma possível 

terceirização dos serviços de saúde das CliniCassi.  

 No dia 15 de setembro, recebemos resposta do Diretor Carlos Flesch. 

Continuamos aguardando a manifestação do Diretor de Risco Populacional, Saúde e Rede 

de Atendimento. 

 Diante do posicionamento enviado pelo Diretor Carlos Flesch, que diz: 

“Os serviços das CliniCASSI precisam ser reestruturados, ofertando ao 

participante um atendimento que o mantenha vinculado à Cassi, com suas 

necessidades plenamente atendidas, sem perder de foco nossa 

responsabilidade por gerenciar melhor os custos assistenciais. Os 

prestadores credenciados atuariam nas CliniCASSI com foco na Atenção 

Primária à Saúde (estratégia prioritária para a CASSI), mediante protocolos 

assistenciais definidos pela Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede 

de Atendimento, em consonância com as diretrizes negociais 

estabelecidas pela Diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com 

Clientes e especialidades, além daquelas contempladas na Estratégia de 

Saúde da Família, o que evidencia a ampliação dos serviços 

(reinvindicação frequente dos nossos usuários), com o melhor 

gerenciamento dos nossos custos assistenciais”  

 

E, tendo em vista o recebimento de inúmeras solicitações de associados 

preocupados com as consequências de uma possível reestruturação de serviços, a ANABB 

reivindica que a estrutura administrativa das unidades porte 5 e das CliniCassi seja 

preservada em sua totalidade, garantindo que as ações previstas pela gestão possam estar 

em consonância com os princípios da solidariedade e da equidade, que são inerentes à 

missão da Cassi. 
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Reiteramos que as unidades de serviço porte 5, localizadas no Acre, 

Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia, já possuem estrutura bastante reduzida e estão 

localizadas em regiões que enfrentam muitas dificuldades. Situação semelhante é 

vivenciada pelos associados atendidos nas CliniCassi que vivem sob constante incerteza 

quanto à manutenção dos serviços. Ademais, a população de associados que não reside 

nos grandes centros é permanentemente penalizada com a limitação no atendimento. 

Desse modo, a ANABB solicita que o assunto seja revisto o mais 

brevemente possível, para que os associados não sejam prejudicados. 

Contamos com a sensibilidade de V. Senhoria e nos colocamos à 

disposição para discussões que se fizerem necessárias.   

 

Atenciosamente, 

 

Augusto Silveira de Carvalho 

Presidente 

 

C/C:  

 

Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes: Carlos Emílio Flesch 

Diretor de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento: Fernando Amaral B. Filho 

 

Conselheiros Deliberativos eleitos:  

Maryalba de N. Monteiro de Oliveira  

Rejane Aparecida Zanello  

Cristiana Silva Rocha Garbinatto  

Alberto Alves Júnior  

Gilmar José dos Santos 

Sérgio Ricardo Menezes da Rocha  

Cláudio A. Fernandes do Nascimento 


