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Aconteceu no dia 27 de 
março passado a assembleia 
anual ordinária para a 
apreciação do exercício 
financeiro do Grupo Casseb 
em 2017. Os associados 
presentes aprovaram as contas, 
reconhecendo a boa gestão 
que vem sendo praticada 
pela diretoria e a supervisão 
eficiente e diligente dos 
Conselhos de Administração e 
Fiscal. Veja mais na página 3.

Contas de 2017 do Grupo Casseb 
são aprovadas pelos associados
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Paulo Nolasco

EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

Casseb estava pronta para 
enfrentar a tormenta da crise

A crise econômica que atin-
ge o Brasil não cessa. Enquanto 
o cenário político segue contur-
bado, a democracia cambaleia 
e a economia patina, a maioria 
dos brasileiros sofre os efeitos 
da redução da renda, consequ-
ência do desemprego e da falta 
de reposição total da inflação 
sobre salários. Como não esta-
mos em uma ilha, a Casseb tam-
bém se depara com as repercus-
sões advindas deste momento. 

No nosso caso, o maior pro-
blema está nos custos dos ser-
viços de saúde (equipamentos, 
insumos, exames, honorários 
médicos etc), que sempre pres-
sionam os planos de saúde, ain-
da mais os de autogestão, como 
a Casseb, que não pode repassar 
todo o ônus para a mensalidade. 
O jeito é encontrar saídas que 
amenizem os efeitos e nos per-
mita continuar firmes em nosso 
propósito de oferecer o melhor 
aos cassebianos. 

Neste sentido, a diretoria e 
os conselhos da Casseb podem 
dizer aos associados que esta-
mos passando pela tormenta 
com nota 10, pois mesmo nesse 
cenário adverso, o nosso Grupo 
cresce e se consolida. Isso foi 
possível por conta de uma com-
binação de cinco fatores. 

Primeiro, as corajosas mu-
danças estatutárias que empre-
endemos a partir de 2008. Ali 
foi dado o pontapé inicial para 
a realidade de agora. Segundo, 
a consolidação do nosso Centro 
Médico e as medidas administra-
tivas, freando a curva ascenden-
te de custos, que ameaçavam 
nossa Caixa. Terceiro, a resistên-
cia, persistência e resiliência da 
diretoria, que mesmo sob críti-
cas e pressões, a maior parte in-
justa, se manteve firme em seu 
propósito. Quarto, a visão acer-

tada de conquistar o equilíbrio 
financeiro e colocá-lo a serviço 
do objetivo social e coletivo da 
Caixa. E quinto, o incondicional 
apoio da ampla maioria dos as-
sociados, que compreendeu o 
que estava sendo feito, abrindo 
mão do individualismo para re-
gar junto conosco as sementes 
que estavam sendo plantadas.

Todo o esforço feito nos últi-
mos anos serviu para equilibrar a 
Casseb e torná-la mais forte. Os 
que torceram pelo fechamento 
da nossa Caixa hoje não podem 
negar a solidez que conquista-
mos e os novos passos dados, 
como a empresa Saúde Casseb, 
que ultrapassou a marca de 10 
mil vidas assistidas. Em um cená-
rio de dificuldades, estamos con-
seguindo sobreviver enquanto 
vários planos de autogestão en-
frentam dificuldades.

Quero agradecer pessoal-
mente a cada colega cassebia-
no, que continua apostando 
em nossa Caixa. Completamos 
recentemente 50 anos e, como 
já disse anteriormente, a Casseb 
está pronta para mais um pe-
ríodo longo de vida, saudável, 
inovadora, acolhedora e solidá-
ria, como deve ser uma empresa 
criada para prestar assistência.  

Paulo Nolasco - Presidente

Central funciona
24h e facilita vida

dos associados
Os cassebianos e os usuários dos 

planos oferecidos pelo Saúde 
Casseb (empresa de mercado) 
contam com uma central de 

atendimento 24 Horas, facilitando 
a vida de todos e resolvendo 

demandas sem a necessidade 
da ida ao Centro Médico, como 

ocorria no passado. 

Através da Central o cassebiano 
e conveniados podem marcar 
consultas, retirar segunda via 

de boleto, pedir autorização de 
atendimento, consultar a rede 

credenciada, verificar elegibilidade, 
entre outros serviços. E isso 

durante 24 horas, todos os sete 
dias da semana.  

Os associados da Casseb 
autogestão, historicamente, 

sempre se deslocaram ao Centro 
Médico para alguns desses serviços 

citados, mas podem agora ter 
acesso sem sair de casa, evitando 
deslocamentos, ganhando tempo 
e fazendo economia. Bom lembrar, 

Salvador é hoje uma cidade que 
sofre com engarrafamentos e que 
possui um dos combustíveis mais 

caros do país.

Então, aproveite o serviço. 

CENTRAL

3444-0500

24H
Telefone

(71)



Aconteceu no dia 27 de março 
passado a assembleia anual ordinária 
para a apreciação do exercício 
financeiro do Grupo Casseb em 2017. 
Os associados presentes aprovaram 
as contas, reconhecendo a boa 
gestão que vem sendo praticada 
pela diretoria e a supervisão eficiente 
e diligente dos Conselhos de 
Administração e Fiscal.

A assembleia foi mais um momento 
importante, através da qual os 
associados presentes puderam 
tomar conhecimento da realidade 
financeira da Casseb e suas 
empresas, apreciando os números 
e tirando dúvidas. Trata-se de um 
patrimônio coletivo dos cassebianos, 
que precisa ser bem gerido, de 
forma a alcançar o objetivo principal 
da Caixa: prestar uma assistência de 
saúde de qualidade.

Foram avaliados os números da 
Casseb, do Centro Médico e do 
Saúde Casseb (empresa de mercado). 
Também foram apresentados e 
apreciados o parecer do Conselho 
Fiscal e a avaliação da auditoria 
independente. Conforme os 
presentes puderam constatar, o 
Grupo colhe os resultados dos 
necessários ajustes que foram 
implementados nos últimos 10 

Assembleia aprova contas

anos, bem como as 
iniciativas da diretoria, 
reduzindo a ansiedade 
e preocupação que 
vivenciamos a partir 
de 2001, quanto ao 
destino da nossa 
Caixa.

Evidentemente que a 
Casseb não deixa de 
sofrer as influências 
da atual crise econômica e política, 
que traz pressão para o ambiente 
empresarial e atinge em cheio o 
setor de saúde (veja editorial na 
página 2). Mas as sábias decisões 
tomadas outrora nos colocam com 
capacidade operacional e financeira 

para suportar a situação e continuar 
cumprindo nossa missão.

Veja todos os números da Casseb, 
Centro Médico e Saúde Casseb no 
encarte especial de prestação de 
contas.

Diretoria e conselhos tomam posse
para mandato do triênio 2018-2021

No dia 02 de abril, a diretoria 
da Casseb foi oficialmente em-
possada para o mandato do triê-
nio 2018-2021, assim como tam-
bém tomaram posse todos os 

cassebianos eleitos para os con-
selhos de Administração e Fiscal. 
A solenidade aconteceu na nossa 
sede e cumpriu as formalidades 
exigidas pelo estatuto.

Os diretores e conselheiros 
foram eleitos no pleito ocorrido 
em fevereiro de 2018, sendo que 
os agora empossados receberam 
81% dos votos.



DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente - Paulo Roberto Nolasco Farias / Diretor Administrativo e Financeiro - Uziel Lopes Carvalho / Diretor Social - Alberto Souto Freire - CON-
SELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Vicente Ferrer Maia Linhares da Silva, Ary de Araújo Brandão, Carmerino Prates dos Santos, José Carlos Oliveira de Carvalho, Luiz Carlos Alves Franco, 
Manoel Lima de Matos e Newton Menezes Amaro da Silva.- CONSELHO FISCAL: Tirso Euler Ribeiro Paiva, Edison Raimundo Rocha Lopes e Nole Fraga Evangelista - Endereço: Rua 
Metódio Coelho, 133, Loteamento Cidadella - Brotas - CEP 40275-440 - Salvador/BA - Fone: (71) 3444-0500 - Fax: 3358-8852 - e-mail: casseb@casseb.com.br - Projeto gráfico, 
texto e editoração: M2Editora (3245-0005) - Jornalista Responsável: Moacy Neves (MTb 1736 DRT-BA) - Edição fechada em 12/06/18.

Desde o mês de março, o horário 
de atendimento presencial 
para pedido de autorizações foi 
modificado, passando a ser das 
9h às 11h, de segunda a quinta-
feira. A mudança visou dar mais 
eficiência ao serviço, que também 
pode ser acessado através do 
e-mail e da Central 24 Horas.

A Casseb tem incentivado que 
o usuário faça o seu pedido de 
autorização por e-mail, evitando 

Atendimento para autorizações acontece
todas as terças e quintas, das 9h às 11h

vir ao Centro Médico. A caixa 
tem buscado reduzir o tempo 
de resposta, o que garante mais 
comodidade e agilidade. Hoje, 
nosso prazo para retorno já está 
bem abaixo do que determina 
a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

O email para pedido é 
autorização@casseb.com.
br. O endereço também pode 
ser utilizado como canal de 

esclarecimento de dúvidas sobre o 
processo de autorização.

Como fizemos em comunicado 
anterior, pedimos aos 
associados que não marquem o 
procedimento antes de obter a 
autorização. Muitos cassebianos 
já nos procuram com consulta ou 
exame marcado, gerando pressão 
sobre a Casseb, que termina 
sendo prejudicial ao usuário e ao 
plano.

Conforme temos noticiado 
em outros jornais e foi motivo 
de apresentação na última 
assembleia, a empresa de mercado 
Saúde Casseb vem crescendo 
acima do esperado, exigindo da 
diretoria novas decisões para 
atender essa demanda alvissareira. 
A empresa, que vinha usando o 
quarto andar do prédio do Centro 
Médico, estará em breve em um 
novo endereço, no quinto andar 
do edifício Módulo Empresarial, 
ali mesmo na rua Metódio Coelho, 
bem em frente à Casseb.

Devido ao crescimento e 
necessidade, todo quarto andar do 
Centro Médico será transformado 
em consultórios, permitindo que a 
demanda seja melhor distribuída 
e não interfira na qualidade dos 
serviços que são prestados aos 
cassebianos.

Hoje, o Saúde Casseb alcançou 
a marca de 1600 contratos 
e atendimento de mais de 
10 mil vidas. São números 
que ultrapassam as metas 
estabelecidas, deixando a 

Em crescimento, Saúde Casseb 
mudará para outro endereço

organização sempre 
um ano à frente do seu 
planejamento, o que é 
muito bom.

Para a diretoria, o 
crescimento do Saúde 
Casseb acima do 
esperado evidencia 
o acerto de nossa 
política de ampliação 
de serviços, visando 
dar equilíbrio e 
favorecer a empresa-
mãe. Importante 
salientar que este 
crescimento acontece 
mesmo em um 
momento de recessão 
econômica e de perda 
de vidas pelos planos 
de saúde.

Os dados mostram 
que quatro milhões 
de usuários deixaram 
os planos de saúde 
nos últimos três anos. 
Neste cenário, o crescimento do 
Saúde Casseb é explicado pela 
gestão eficiente que a nossa Caixa 

implementou em suas empresas e 
a experiência na prestação de um 
serviço de qualidade.


