
 

POLÍTICA FATAL: IRRESPONSÁVEL E INCONSEQUENTE, 
DIRETORIA DE FURNAS DESTRÓI PLANO DE SAÚDE 

O ano de 2022 mal começou e já se iniciam os 
ataques contra os trabalhadores de Furnas. Em 
atitude irresponsável e inconsequente, a 
diretoria de Furnas, pressionada pela 
Eletrobras, ignora ações judiciais, recesso do 
judiciário e o fato de grande parte da força de 
trabalho estar de férias, para detonar toda a 
estrutura do nosso plano de saúde. 

Há exatamente um ano, o Brasil caminhava a 
passos largos para a segunda onda da 
pandemia da Covid-19, o maior desafio da 
última geração. Entendendo o estado de 
calamidade, o caos e as incertezas, diversas 
empresas do setor privado de energia elétrica 
renovaram seus acordos coletivos com reajuste 
de IPCA, e sem maiores discussões. 

Mas na Eletrobras e em Furnas foi diferente. Os 
dirigentes irresponsáveis e oportunistas viram 
na crise a possibilidade de executar perdas de 
direitos aos trabalhadores. Tudo isso com o 
objetivo de reduzir custos de pessoal, pagar 
mais dividendos aos acionistas e, claro, tornar 
as estatais mais atrativas para a privatização. 

Em ato de coação, Furnas não respeitou as 
assembleias sindicais e enviou aos 
trabalhadores e-mails com propostas complexas 
de reestruturação do plano de saúde a partir da 
famigerada e hoje extinta Resolução CGPAR 
23. Os e-mails eram sempre com ameaças de 
“pega ou larga”, de que seria a última proposta. 

É evidente que neste contexto de coação e 
pressão, aumenta o risco de que os 
empregados, visando a manutenção dos 
empregos, acabem optando pela redução de 
seus direitos essenciais, como o plano de 
saúde. 

Num cenário de necessário distanciamento 
social, impossibilidade de assembleias 
presenciais e movimentos grevistas, foi bem 
mais fácil para a empresa aplicar a política de 
chantagem e coação e aprovar alterações no 
plano de saúde por Acordo Coletivo de 
Trabalho. 

Ocorre que ainda antes que os Acordos 
Coletivos fossem assinados, as entidades de 
representação dos trabalhadores começaram a 
ingressar na justiça do trabalho apontando 
pressão e coação no processo negocial. 
Durante todo o ano de 2021, diversas decisões 
liminares em mandados de segurança foram 
obtidos em favor dos trabalhadores e contra a 
empresa Furnas em todo o Brasil.  

Agora, em 03 de janeiro de 2022, cedendo a 
pressões da Eletrobras, Furnas ignora decisões 
judiciais e implanta na marra as alterações no 
plano de saúde e em benefícios assistenciais 
vinculados ao plano, que vão elevar o custeio e 
inviabilizar o acesso por parte de muitos 
trabalhadores e de seus dependentes.  

Apesar de não haver nenhuma decisão judicial 
que casse a liminar no mandado de segurança 
dos sindicatos, a direção de Furnas tenta se 
aproveitar do recesso do judiciário e do período 
típico de férias para passar a boiada a toque de 
caixa, no apagar das luzes. Coagindo mais uma 
vez os trabalhadores e impondo uma decisão 
relâmpago, açodada, até 13 de janeiro de 2022.  

As alterações anunciadas no plano impõem um 
pré-pagamento de custeio de 40% dos valores 
pelos trabalhadores. E também dobra o valor de 
coparticipação de consultas e exames “ROL 
ANS” de 10% para 20%. Para procedimentos 
“Extra ROL”, a coparticipação quadriplica de 
10% para 40%. Os valores de internação 
também são avassaladores, podendo chegar a 
R$ 5 mil reais por evento, sem nenhum teto ou 
limite para eventuais sucessivas internações em 
um ano. Uma catástrofe! 

Tudo isso, inviabiliza o próprio produto “plano 
de saúde”. Ao que parece, esse é o objetivo: 
detonar os planos de saúde de autogestão e 
entregar tudo para a inciativa privada. Ainda 
que isso custe vidas. Não vamos aceitar! 
Vamos resistir com a veemência que o assunto 
demanda. 
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Para que se tenha uma noção, alguns 
procedimentos e produtos extra “ROL ANS” são 
fundamentais para a manutenção da vida e 
empregados e dependentes no plano de saúde 
atual. Um exemplo é o “Home Care” - serviço de 
atenção domiciliar que envolve ações de 
promoção à saúde, incluindo prevenção, 
tratamento de doenças e reabilitação 
desenvolvidas em domicílio. Muitas pessoas 
precisam deste produto para continuar vivas. 
Ocorre que com a proposta de alteração do 
plano de saúde, os valores de Home Care que 
giram em torno de R$ 20 mil reais, teriam que 
ser custeados 40% pelo trabalhador, chegando 
ao custo mensal de R$ 8 mil reais. Esse é 
apenas um dos muitos casos inviáveis, 
impraticáveis desta alteração no plano de 
saúde.  

Com tantos riscos expostos, risco de 
agravamento de doenças, de descontinuidade 
de tratamentos, risco de morte, quem vai se 
responsabilizar por tudo isso? A diretoria de 
Furnas? O Conselho de Administração? 

O que está posto para as nossas famílias de 
Furnas neste momento é a decisão salomônica 
de custear a alimentação, de pagar o aluguel e 
a escola dos filhos ou de pagar o plano de 
saúde. Essa condição é nefasta, inaceitável, 
desumana. 

O acesso a um plano decente e digno é o 
mínimo que qualquer empresa pode fornecer 
aos seus trabalhadores. E nós não estamos 
falando de empresa de fundo de quintal. 
Falamos de Furnas, da Eletrobras, gigantes do 
setor elétrico que acumularam lucros bilionários 
nos últimos anos, por conta dos seus 
trabalhadores, em número cada vez menor, que 
cumprem com excelência todas as metas 
operacionais levando energia elétrica para 
todos os cantos do Brasil. 

Dificultar o acesso à saúde parece, além de 
todos os absurdos, uma iniciativa pouco 
inteligente, uma vez que isso pode aumentar 
exponencialmente os números de absenteísmo 
e afastamento do trabalho por doença, o que 
pode afetar na produtividade e nos resultados 
da própria empresa. Uma autêntica conta burra. 
É esse o resultado da nova “mentalidade” que 
esta diretoria tanto se esforça para estabelecer? 

A implantação dessas alterações do plano de 
saúde de Furnas em qualquer tempo seria 
catastrófica, mas nos dias de hoje temos 
agravantes requintes de crueldade. O mundo 
ainda passa por incertezas na pandemia da 
COVID-19. A cada dia se elevam os casos da 
variante Ômicron e acaba de ser detectada na 
França a nova variante IHU (B.1.640.2). Para 
piorar, o Brasil atravessa um surto de gripe 
(H1N1 e H3N2) sem precedentes.  Além disso, 
o cenário de pandemia e necessário 
distanciamento social agravou em todo o mundo 
os problemas de saúde mental. 

 

 

 

 

A partir de todo o exposto até aqui, as entidades 
de representação dos trabalhadores de Furnas, 
em unidade e consolidação de forças definiram: 

 - Promover plenárias orientativas com os 
trabalhadores representados até 10/01/2022; 

 - Orientar os trabalhadores a não tomarem 
nenhuma medida de desistência do plano antes 
de participarem das plenárias orientativas das 
entidades; 

 - Solicitar reunião urgente com a direção de 
Furnas até 10/01/2022; 

 - Ingressar com todas as medidas judiciais 
necessárias para a reversão da ação abusiva 
de Furnas de alteração do plano de saúde; 

 - Decretar Estado de Greve e Assembleia 
Permanente e avaliar coletivamente, no 
decorrer dos fatos, o movimento grevista para 
garantia do nosso plano de saúde. 

Atenção, Trabalhadores de Furnas: a vitória 
do opressor está no silêncio do oprimido. E 
nós não vamos nos calar. É o punho cerrado 
na rua que faz a caneta tremer!  

Se nem um cenário de pandemia é capaz de 
sensibilizar os tais “senhores da decisão” do 
quanto o acesso à saúde é importante, teremos 
que usar todo os nossos recursos de 
organização e resistência.  

Nada nunca nos foi dado. Foi tudo sempre 
conquistado e por isso vamos à luta!  

ESTADO DE GREVE, ASSEMBLEIA 
PERMANENTE, PLENÁRIAS 

ORIENTATIVAS, AÇÕES JUDICIAIS E 
PEDIDO URGENTE DE REUNIÃO COM 

FURNAS 


