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DNE 020/2023                                              Rio de Janeiro, 15 de março de 2023 

 
À Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás 

Jean Paul Terra Prates - Presidente 

  

Assunto: GT AMS - Reajuste da contribuição do Grande Risco. 

  

Ilustríssimo Presidente, 

 

Durante a negociação do atual ACT 2022/2023, ficou definido entre as partes 

signatárias a formação de um Grupo de Trabalho paritário (GT) formado por 

representantes desta Federação e da Petrobrás, através da sua gerência executiva 

de Recursos Humanos (RH), para discutir e definir um índice para substituir o VCMH, 

bem como discutir as despesas oriundas de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais.  

 

Após cobrança da direção da FUP para a instauração do GT, as reuniões se 

iniciaram em 03/03, tendo a última reunião prevista ocorrido hoje, 15/03.  

 

Assim, diante das tratativas realizadas, a direção desta Federação vem, 

através da presente, formalizar sua proposta de aplicar o índice IPCA Saúde, 

acumulado nos últimos doze meses, medido pelo IBGE, no percentual de 12,08%, 

substituindo o índice VCMH.  

 

Importa destacar que o percentual atual do IPCA Saúde se aproxima do índice 

proposto pelos representantes da empresa no GT, de 13,57%, além de ser um índice 

oficial que reflete a inflação nos serviços de saúde.  
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Importante salientar que o GT não iniciou ainda a discussão referente a 

exclusão dos custos com acidentes de trabalho e doenças ocupacionais da AMS, o 

que poderá reduzir os custos do plano. 

 

Dessa forma, já que o índice do IPCA Saúde de 12,08% melhor atende aos 

anseios dos trabalhadores, requer sua aprovação pela Diretoria Executiva (DE). 

 

Cordialmente,  

 
Deyvid Bacelar - Coordenador Geral 

FUP - Direção Colegiada 
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