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Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.

FENASPE
limo. Sr. Presidente Paulo Teixeira Brandão

Ref: Plano de saúde

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, a AMBEP Associação de Mantenedores
Beneficiários da Petros, como uma entidade civil, sem fins lucrativos, mantida pelos
seus sócios, tendo, dentre outras atividades, representar e defender, onde couber, os
direitos previdenciários e assistenciais de seus associados, aqui representada pelo seu
Presidente, JULIO GUEDES DA CONCEIÇAO, referente a possibilidade da
FENASPE capitanear em nome de suas afihiadas, pauta mínima para discussão no
próximo ACT da Petrobras, exclusivamente sobre o plano de saúde que estão
elencados às cláusulas 30 a 40 do atual que vencerá em agosto de 2022.

Esta pauta mínima que estamos apresentando tem os seguintes pontos:

1 — Nova margem consignável ou diferenciada para aposentados e pensionistas, com
o retorno da margem de 13% ou margem inferior aos 30% atualmente aplicados;

2 — Adotar o IPCA como índice de reajuste das tabelas em substituição ao índice
VCMH aplicado desde 2018;

3 — Aplicar a regra de custeio definida pela PL 342/2021 (70X30) em substituição a
tabela 60x40 atualmente aplicada;

4 — Manter o valor de desconto do plano de saúde da pensionista dependente até a
implementação do beneficio Petros, não aplicando a regra de desconto indicada na
RN279.
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Por ser uma pauta mínima, outros pontos podem ser inseridos através de
debates com as outras afihiadas da FENASPE, de modo que na discussão das
cláusulas do próximo ACT, exclusivamente no que se refere a este assunto do plano
de saúde, a FENASPE posso compor a comissão formada pelas Federações de
Petroleiros, FUP e FNP, representando os interesses dos aposentados e pensionistas.

A AMBEP como afiliada da FENASPE apresenta esta pauta mínima e
aguardará a manifestação desta Presidência visando o interesse maior de seus
Associados.

Aten ios i~ie te,

Julio ede da Concei o
Pres te d~AMBEP
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