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Informes da Comissão de AMS
Nesta quarta-feira, dia 07 de janeiro,
às 13 horas, na sede do RH Corporativo
da Petrobrás foi realizada mais uma
reunião da Comissão de AMS.
Informamos, a seguir, os vários itens de
pauta discutidos e as decisões e
encaminhamentos que foram definidos, para
cada um desses itens:
1. Implementação das conquistas do
ACT 2007/2009 (Implante dentário,
rede de credenciados e procedimentos
auxiliares e diárias de acompanhantes
e o balanço da implantação desse
benefício na rede de hospitais) – Os
representantes da empresa na Comissão
apresentaram a proposta para a
implantação da rede de credenciados que
dará cobertura aos procedimentos relativos
ao implante dentário incluindo os seus
procedimentos auxiliares. O prazo previsto
para o início do atendimento é a partir de
março de 2009 e o custeio proposto é de
50% para a empresa e 50% para o usuário.
Os representantes da FUP afirmaram que
a proposta é um grande avanço, mas
propuseram mudanças na forma de custeio,
estabelecendo, pelo menos, 03 faixas de
percentual de desconto, inferiores a 50%,
para viabilizar a utilização desse
procedimento para os beneficiários com
menor salário ou benefício previdenciário.
Os representantes da empresa irão se
posicionar sobre a proposta da FUP até a
próxima reunião da Comissão, agendada
para o dia 26/03, quinta-feira, às 15 horas.
Quanto a implantação da diária de
acompanhantes os representantes da
empresa informaram que apresentarão, na
próxima reunião, um balanço, o mais
completo possível, sobre implantação desse
procedimento em toda a rede de hospitais
e clínicas credenciados que é bastante
numerosa e espalhada em todo o país;
2. Implantação do Comitê
permanente da AMS (Nova proposta
da FUP para a implantação do Comitê
e discussão da implantação das
Comissões locais) – Os representantes
da FUP apresentaram a sua proposta, para
a composição do Comitê permanente da
AMS, que irá substituir a Comissão da
AMS (paritário com 03 titulares e 03
suplentes indicados pela FUP, que farão

curso de formação na área de gestão de
planos de saúde, com liberação integral,
apenas para os titulares e assessoria
independente) e informaram que havendo
concordância da empresa com a proposta
apresentada a Federação indicará os nomes
de seus representantes até o final deste mês.
Quanto as Comissões locais os
representantes da Federação reivindicaram
a implantação dessas Comissões, em cada
base sindical, para discutir os problemas
locais da AMS, reduzindo, desta forma as
demandas da Comissão Nacional. Os
representantes da empresa informaram que
irão dar uma resposta a proposta
apresentada pela FUP, para a implantação
do Comitê, até a próxima reunião da
Comissão da AMS.
Quanto as Comissões locais, os
representantes da empresa expressaram
seu entendimento, que elas poderão ficar
esvaziadas, em suas atribuições, com a
implantação do Comitê permanente. Os
representantes da FUP reiteraram a sua
proposta de implantação das Comissões
locais. Ao final ficou definido que este
assunto voltará a ser discutido na próxima
reunião da Comissão da AMS;
3. Apresentação dos Custos e do
Custeio da AMS em 2008, incluindo o
Plano 28/33 – Os representantes da
Petrobrás apresentaram os Custos e o
Custeio do Programa da AMS referente
aos últimos 12 meses (Novembro-2007 à
Novembro-2008), mas, não apresentaram
os Custos e o Custeio referentes ao Plano
28/33. A relação de custeio entre a empresa
e os beneficiários do Programa
(trabalhadores ativos aposentados e seus
respectivos pensionistas e dependentes)
continua sendo de 75% para a Petrobrás e
suas Subsidiárias e 25% para os
beneficiários do Programa. Apesar disso,
o valor total dos custos de todo o Programa
tiveram um crescimento inferior a taxa de
inflação apurada para o mesmo período.
Os representantes da empresa se
comprometeram a apresentar os Custos e
o Custeio do Plano 28/33, até a próxima
reunião da Comissão da AMS;
4. Inclusão de pai e mãe como
beneficiários da AMS - apresentação
e avaliação dos custos do grupo pré-97

– Os representantes da Federação, mais
uma vez, reivindicaram o atendimento desse
pleito histórico dos trabalhadores da
Petrobrás e a apresentação dos custos e
custeio do grupo de pais, mães, padrastos
e madrastas, inscritos no Programa da
AMS até 1997. Os representantes da
empresa informaram que, segundo estudos
realizados pela empresa, os impactos
financeiros e, principalmente, atuariais são
significativos e que, por este motivo a
empresa não está disposta a atender esse
pleito. Os representantes da FUP cobraram
a apresentação e a disponibilização desses
estudos. Os representantes da empresa
concordaram em apresentar os estudos.
Quanto a disponibilização desses estudos
e a apresentação dos custos e custeio do
grupo de pré-97 a empresa ainda
responderá as solicitações;
5. Inclusão de ativos, aposentados,
pensionistas e seus dependentes da
Petromisa e Interbrás na AMS - Os
representantes da Federação, mais uma
vez, reivindicaram o atendimento deste
outro pleito histórico e informaram que o
custo do seu atendimento é, perfeitamente,
suportável para o Programa da AMS.
Apesar disso, os representantes da
empresa, informaram que, esse pleito, não
deverá ser atendido no âmbito dessa
Comissão e que deverá ser remetido para
a negociação do próximo Acordo Coletivo
de Trabalho;
6. Implantação do GT, previsto no
Aditivo do ACT 2007/2009, para
discussão da revisão do custeio da
AMS para estabelecimento da relação
70% X 30 % - apresentação e
avaliação da proposta da empresa - Os
representantes da FUP propuseram que o
GT seja implantado, somente, após a
implantação do Comitê permanente da
AMS e a conclusão do recadastramento
dos beneficiários do Programa, para que a
discussão em relação ao seu custeio seja
feita em bases reais, ou seja, com o seu
cadastro de usuários devidamente
atualizado. Os representantes da Petrobrás
informaram que irão dar uma resposta a
essa proposta, até a próxima reunião da
Comissão da AMS;
7. Avaliação do benefício farmácia e

inclusão de novos medicamentos ( participação dos dirigentes sindicais no solicitações dos usuários (Resposta da
Apresentação dos custos do beneficio, trabalho de conscientização, quanto a empresa às reclamações, denúncias e
número de usuários, apresentação e disponibilização do histórico de saúde do solicitações apresentadas pela FUP) –
avaliação da proposta da empresa para usuário, mantido pela área de SMS das Os representantes da Federação e dos
revisão desse benéfico e envio das Petrobrás e Subsidiárias, informaram que Sindicatos presentes (Sindipetro – MG,
listas de medicamentos e rede de essa proposta ainda está sendo estudada; Sindipetro – Caxias, Sindipetro – Norte
farmácias para os usuários) – Os
9. Recadastramento dos usuários do Fluminense e Sindipetro – Paraná/Santa
representantes da empresa apresentaram Programa e implantação do cartão Catarina) apresentaram uma série de
os dados, solicitados pela FUP, em relação eletrônico (Informes da empresa sobre reclamações, quanto as deficiências de
ao Benefício Farmácia (R$ 1.200 mil reais, o andamento do processo) – Os atendimento do Programa, devido a falta
aproximadamente, de desembolso total representantes da empresa apresentaram de credenciados, em várias especialidades,
para, apenas, 3,3% do número total de os informes, relativos ao recadastramento em diversas cidades, onde residem os seus
usuários do programa) e a proposta de que está sendo realizado, inicialmente, na beneficiários (Belém – PA, Campo Grande
revisão desse benefício (implantação do região Sul (Paraná: 2.697 usuários - RJ e zona oeste do estado do Rio de
sistema de reembolso, mesmo nos locais recadastrados de um total de 5.461 usuários Janeiro, Senador Canhedo – MG, Volta
onde houver rede de farmácias cadastrados, Santa Catarina: 1.136 usuários Redonda – MG e outras cidades do interior
credenciadas e a entrega de medicamentos recadastrados de um total de 1.265 usuários de Minas Gerais). Foram feitas
a domicílio) e informaram que essas cadastrados e Rio Grande do Sul: 2.417 reclamações, também, quanto as
alterações serão implantadas no próximo usuários recadastrados de um total de deficiências do Programa de Atendimento
contrato de fornecimento de medicamentos, 3.034 usuários cadastrados). Em 31/01, Domiciliar – PAD, na Bahia, devido as
previsto para se iniciar no mês de março está previsto o término do prazo para o restrições no contrato da empresa
de 2009. Os representantes da Federação recadastramento dos usuários da região Sul. prestadora desse serviço nesse estado
propuseram a ampliação da lista de Em seguida será iniciada a segunda fase, (limitação de atendimento aos usuários que
medicamentos, seja para os remédios, em que será o recadastramento dos usuários residem em cidades que estejam a uma
que há participação financeira da empresa das demais regiões, cujo prazo, para distância máxima de 100 quilômetros da
(uso contínuo), seja para os demais. Os conclusão, está previsto para o final do mês Sede da empresa, em Salvador – BA) Os
representantes da Petrobrás não de junho de 2009. A terceira e última fase representantes da empresa informaram que,
concordaram com a ampliação da lista para será o recadastramento de todos os a única forma de resolver, os problemas de
os remédios de uso contínuo e, quanto aos usuários, que não se recadastraram nas falta de credenciamento, nas cidades onde
demais, apresentaram preocupação quanto fases anteriores, seja por dificuldade de residem poucos beneficiários é pagar um
a possibilidade dos usuários utilizarem toda locomoção, ou, por qualquer outro motivo. preço maior que o praticado em outras
a sua margem de utilização com esse tipo
Finalmente, após a conclusão da terceira cidades, o que, fatalmente, aumentaria,
de medicamento, prejudicando, em caso fase, o atendimento aos beneficiários da bastante, os custos do Programa, pois, os
de necessidade, a aquisição do remédio de AMS, pela sua rede de credenciados, em demais credenciados buscariam
uso contínuo. Os representantes da FUP todo país, será feito, exclusivamente, equiparação com os preços praticados para
informaram que irão avaliar os argumentos através do cartão eletrônico, extinguindo, esses credenciados nessas cidades. Quanto
apresentados pelos representantes da dessa forma, definitivamente, a antiga aos problemas que estão ocorrendo no
empresa e irão se posicionar sobre este carteirinha de papel. Os representantes da PAD, na Bahia o RH/AMS já fez uma série
assunto na próxima reunião da Comissão; FUP propuseram a dilatação do prazo de alterações nesse Programa e, nesse
8. Melhorias no PASA (Informes da previsto para a conclusão da segunda fase, sentido, já emitiu um novo DIP, para os
empresa sobre o projeto piloto em devido a quantidade expressiva de Serviços Compartilhados na Bahia,
Minas Gerais) – Os representantes da beneficiários que deverão se recadastrar. contendo uma série de novas orientações,
empresa apresentaram os informes, Os representantes da Petrobrás principalmente, quanto ao aumento da área
relativos à implantação das melhorias no informaram que estão estudando a de abrangência, para o atendimento dos
PASA, em Minas Gerais. Os possibilidade de aditar o contrato da usuários que residem em cidades, cuja
representantes da FUP cobraram a inclusão empresa que está realizando o distância seja superior a 100 quilômetros,
das pensionistas nesse Programa e a recadastramento em todo o país e, até a da cidade de Salvador - BA.
disponibilização do histórico de saúde do realização da próxima reunião da
usuário, mantido pela área de SMS, para Comissão, responderão à solicitação dos
Qualquer dúvida ou informação
o Programa da AMS e informaram os representantes da FUP;
complementar em relação aos itens
problemas que estão ocorrendo na
10. Implantação de grupos de discutidos pela Comissão, os
conscientização dos beneficiários, em conscientização dos usuários companheir@s deverão entrar em contato
relação ao PASA e solicitaram uma maior portadores de doenças crônicas com o coordenador da Comissão e diretor
participação dos dirigentes sindicais do (Resposta da empresa à proposta da FUP, Paulo Cesar C. Martin, através
Sindipetro – MG, no trabalho de apresentada pela FUP e discussão para do email: pmartin@petros.com.br ou no
conscientização, que está sendo feito pela implementação desses grupos) – Este tel (21) 7674-1767 ou com o coordenador
empresa. Os representantes da Petrobrás item de pauta não foi discutido, devido ao dos aposentados do Sindipetro-Caxias no
informaram que as pensionistas já estão término do prazo previsto para a conclusão email:nivaldoalvess@sindipetrocaxias.org.br
incluídas no PASA e que atenderão, o mais da reunião da Comissão;
ou no tel (21) 3774-4083 / 9439-1983
breve possível, a reivindicação relativa a
11. Denúncias, reclamações e
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