
 
 

 

 

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2020. 
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Att.: Sérgio Ballerini – Presidente  
 
ASMETROASMETROASMETROASMETRO----SN (Código: 15153) SN (Código: 15153) SN (Código: 15153) SN (Código: 15153)     
    

Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Reajuste das Mensalidades 

 
Prezado, 
 
Vimos pela presente carta ratificar a negociação do reajuste do contrato da ASMETRO-SN 
com vigência a partir de 01/07/2020. 
 
Há 12 anos somos a operadora responsável por assistir aos associados da ASMETRO-SN, o que 
nos trás grande satisfação. Neste sentido, temos como principal objetivo garantir a satisfação 
dos beneficiários com a qualidade de nossos serviços prestados e alinhar as diferentes 
necessidades e momentos de nossos clientes.  
 
Informamos que o reajuste proposto pela Unimed-Rio, corresponde à variação dos custos 
médico-hospitalares desta cooperativa médica e tem como principal objetivo manter o 
equilíbrio técnico-financeiro necessário para manutenção de nosso contrato.  
 
Apresentamos o índice de 25,61%, necessário para o reequilíbrio técnico e financeiro de nosso 
contrato, composto da seguinte forma:  
 

    
SinistralidadeSinistralidadeSinistralidadeSinistralidade    

    
Reajuste FinanceiroReajuste FinanceiroReajuste FinanceiroReajuste Financeiro    

    
Reajuste TécnicoReajuste TécnicoReajuste TécnicoReajuste Técnico    

    
Reajuste ContratualReajuste ContratualReajuste ContratualReajuste Contratual    

75,99% 15,71% 8,55% 25,61%  

 
Após delicada análise da contraproposta ao reajuste proposto, e em nome desta importante 
relação comercial, concordamos em reduzir o reajuste para 8,55%8,55%8,55%8,55%,    índice referente ao 
excedente da sinistralidade, cujo limite contratual é de 70%.            
    
Os opcionais, produto odontológico e coparticipação serão reajustados no percentual de 
6,82%, conforme o índice financeiro (IGP-M).  
 
Aproveitamos a oportunidade para enfatizar nossa satisfação pela renovação e reforçamos 
nosso compromisso em manter nossa cooperativa médica como a melhor opção de saúde 
para as Entidades de Classe conveniadas.  
  
Atenciosamente, 
                                   

                                                                          
_______________________________              _______________________________                      
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