Informativo para os Dirigentes das Associações Filiadas,
Participantes, Assistidos e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros.
EDIÇÃO 004

– JULHO 2021

As Federações de Sindipetros FUP e FNP, a FENASPE – Federação Nacional das
Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e
Petros, a CONTTMAF- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte
Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos, guardadas suas autonomias e diferenças
de posicionamentos jurídicos sobre outras matérias, estão unidas em defesa dos
direitos dos seus associados em relação a Assistência Médica da Petrobras – AMS.
Nesse sentido, são todas contra a mudança unilateral da administração do Plano de
Saúde AMS dos seus empregados e ex-empregados de que a Petrobras realizou,
mudando da auto gestão para administração total por uma Associação – APS, em
descumprimento do constante no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT vigente, com
a transferência da responsabilidade e riscos para os seus empregados e exempregados.
A tentativa de composição amigável, com tramitação administrativa, não está sendo
atendida pela Companhia, levando as Entidades Representativas dos empregados e
ex-empregados, por meio de iniciativa de seus dirigentes, a Notificarem
Extrajudicialmente o presidente da Petrobras, sua Diretoria e os membros do
Conselho de Administração, nos termos adiante apresentados.
Trata-se de medida extrajudicial preliminar na tentativa de reverter a consolidação
da implantação da mencionada Associação Petrobras Saúde – APS e preservar o que
foi acordado por intermédio do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT vigente no
tocante à administração da AMS, sem prejuízo das ações judiciais que virão a ser
ajuizadas pela FENASPE.
A Notificação Extrajudicial Conjunta está adiante apresentada.
Os desdobramentos da referida notificação extrajudicial serão, posteriormente,
submetidos à análise da assessoria jurídica da Fenaspe para o exame das medidas
judiciais cabíveis.
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