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FURNAS É INFLEXÍVEL E DIVULGA PLANO DE SAÚDE
ABSURDO, QUE CANCELA CPF DE TRABALHADORES!
GREVE FORTE: OPERAÇÃO ADOTA TURNO DE 24H!
Se Nelson Rodrigues entre nós estivesse, diria que
na diretoria de Furnas “o absurdo perdeu a
modéstia”! O que vivemos em 2022 é a crônica do
absurdo por excelência.
A direção de Furnas segue intransigente
assediando a força de trabalho para furar a greve,
com ações truculentas de intimidação e tentativas
vazias de decretação de greve ilegal e interditos
proibitórios. Tudo sinal de desespero, pois temos
um dissídio de greve sendo discutido no Tribunal
Superior do Trabalho.
Quando falamos que é greve porque é grave, não
é uma afirmação vazia. Não é nenhum exagero. É
grave! Furnas lançou um regulamento de proposta
de plano de saúde, fez webinar, mas não falou o
óbvio: hoje pelo menos um em cada três
trabalhadores de Furnas não suportam o desconto
do plano de saúde em folha, não tem margem na
folha de pagamento para consignar os novos
valores de custeio.
Você sabe o que acontece com o trabalhador ou
trabalhadora quando lhe falta margem consignada
em folha para pagar o plano de saúde seu e de
seus dependentes? Com 60 dias, o CPF é
suspenso do plano. Com 90 dias o CPF é
cancelado do plano de saúde. Mandam titulares e
dependentes para a fila do SUS.
Nós vamos resistir à gestão do absurdo. A greve
segue e vai se fortalecer ainda mais!

EM INFORME DE MONITORAMENTO DA
PANDEMIA, FURNAS ESTUDA QUE EMPREGADOS
TRABALHEM INFECADOS COM COVID-19
No meio de tantos absurdos no trato com a força de
trabalho, Furnas se supera no caos. No Informe
Executivo de Monitoramento da Pandemia
aprovado em Diretoria e com ampla publicação e
divulgação, no plano de contingência os protocolos
organizacionais registram “estudo de redução de
tempo de quarentena para trabalhadores
infectados com a Covid-19” E, em cenário

extremo, “estudo de protocolo de trabalho de
empregado contaminado com sintomas leves”.
Ora senhoras e senhores, os protocolos propostos
por Furnas conflitam com o guia de vigilância
epidemiológica do Ministério da Saúde, com o
protocolo de isolamento para caso de empregados
positivos e contactantes da COVID-19.
Estamos denunciando neste boletim e nosso
jurídico já foi posicionado da medida bizarra e
ultrajante que soa como retaliação já que foi
publicada no primeiro dia da nossa greve por tempo
indeterminado.

TURNOS ININTERRUPTOS DE 24H NA OPERAÇÃO
DE FURNAS FORTALECEM A NOSSA GREVE!
Depois de tantos absurdos e por termos brios e
vergonha na cara, a nossa greve vai endurecer! Os
valorosos Operadores de Furnas em demonstração
de compromisso com a categoria, com a luta, com a
greve, aderem os turnos de 24hs, vamos seguir firmes
para resistir ao custeio nefasto do plano de saúde. A
partir de hoje (26/01) estarão em turnos de 24hs e a
operação padrão continua: inspeções somente
“visual”, atendimentos apenas de emergências e/ou
urgências. Sempre com a avaliação do comando de
greve! Nossa greve segue responsável com a
sociedade brasileira, mas não vamos nos curvar
diante de tantos absurdos!
Os sindicatos e os trabalhadores em greve,
parabenizam pela adesão dos operadores ao turno de
24 horas. Esperamos de fato que este grande
exemplo contagie aos que ainda não se deram conta
do momento que estamos vivendo, em busca de
manter nossos direitos da gente de Furnas e na nossa
firme luta pela ELETROBRAS Pública.
Vamos honrar a Operação de Furnas, que sem
pestanejar deixam suas famílias em busca de um bem
comum, é hora de avançar e colocarmos todos os
nossos esforços à disposição na nossa GREVE!
Vocês que resistem bravamente serão sempre
lembrados como heróis! Já vocês que se
entregam lamentavelmente, também nunca serão
esquecidos! À luta! É greve!

