
Fundação Assistencial 
dos Servidores do Ministério da Fazenda 

Carta Circular Presidência N° 006/18. 
Brasília, 25 de maio de 2018. 

Ao Senhor 
LORIVAL MATOS 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal tado da Bahia - SINDJUFE-BA 
AV. ULYSSES GUIMARÃES N 3302 BAIRRO SUSSUARANA, ED CAB EMPRESAL 1° ANDAR 
41213000- SALVADOR/BA 

Assunto: Reajuste - 2018 

Senhor Dirigente, 

Com o devido respeito, na condição de Presidente da Fundação Assefaz, venho, por 
meio da presente carta, comunicar-lhe o reajuste dos preços das mensalidades dos planos de saúde 
mantidos pela Fundação Assefaz, tema necessário e obrigatório do ponto de vista contratual e em 
face das normas que disciplinam a saúde suplementar. 

Os índices de reajuste, que ora informo, foram construídos por cálculos atuariais com 
base no índice oficial da inflação médica medida nos últimos doze meses e nas despesas 
efetivamente custeadas pela Assefaz com internações, cirurgias e outros procedimentos médicos, 
tais como consultas, exames laboratoriais e de imagem, medicamentos de alto custo, &teses, 
próteses, materiais especializados, etc. 

Cumpre-me observar que a Assefaz tem sido marcada pelos esforços realizados nos 
aspectos econômico-financeiros e, também, na modernização dos processos de trabalho, com a 
adoção de inovadoras ferramentas de gestão. 

Assim, devidamente respaldado pela Resolução n°011, de 21 de maio de 2018, do 
Conselho de Administração, informo que os Planos de Saúde disponibilizados pela Fundação 
Assefaz terão os preços reajustados, conforme a tabela abaixo, a partir de 1° de julho de 2018. 

Planos de acomodação Apartamento 
Contratação Nome comercial do plano Valor do Reajuste 

Coletivo Empresarial 
e por Adesão 

Assefaz Safira Apartamento 

14,39% Assefaz Rubi Apartamento 
Assefaz Esmeralda Apartamento 
Assefaz Diamante Apartamento 

Planos de acomodação Enfermaria 
Coletivo Empresarial 

e por Adesão 
Assefaz Safira Enfermaria 19,90% 
Assefaz Esmeralda Enfermaria 

Planos antigos 19,90% 
Plano Plus Dental 0% 

Finalmente, de modo a garantir o máximo de informação possível aos interessados, 
encareço a valiosa colaboração de Vossa Senhoria no sentido de divulgar nesse âmbito, pelos meios 
usuais e disponíveis, a presente correspondência, ou o extrato dela, noticiando o percentual de 
reajuste a ser aplicado nas mensalidades dos Planos de Saúde da Assefaz. 

Na expectativa de poder contar com a sua compreensão, renovamos o compromisso 
de dedicar os melhores esforços em prol de aprimorar e aperfeiç ar a qualidade dos serviços 
colocados à sua disposição. 

7-Atenciosamente, 

.à0-1 
Pedro Clóvis Santaro Arake 

Presidente 
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