
 

 

Prezado Presidente da CNEN, Sr. Paulo Pertusi 

 

É de conhecimento geral a apreensão que o tema “Plano Médico” vem trazendo às associações e a seus 

associados. Recomendações feitas pela Auditoria Interna da CNEN, a exemplo da imediata rescisão com 

a UNIMED (o que pode vir a inviabilizar o PLAM-CNEN), causam insegurança aos servidores em relação 

à própria saúde e de suas famílias.  

Para um órgão de controle, pode parecer muito simples acabar com um Plano de Saúde que atende, há 

anos, milhares de vidas, com qualidade e preço justo. No entanto, para muitos beneficiários, isso poderia 

significar a ausência de amparo à saúde, especialmente em um momento em que maior parte deles são 

idosos, depois de anos de trabalho prestados ao serviço público, além dos sacrifícios financeiros para 

custear nosso plano. Até mesmo todos os esforços administrativos da CNEN ao longo desses muitos 

anos, em conjunto com as associações, iriam por água abaixo. 

Eis que, recentemente, fomos surpreendidos com a abertura de processos no SEI que tratam da possível 

adesão dos servidores da CNEN à GEAP. Como se sabe, a Portaria MPDG 01/2017 impede a 

coexistência de duas formas de assistência à saúde do servidor em um órgão. Logo, é possível entender 

o que significaria aderir a um outro plano: o fim do PLAM-CNEN.  

Ocorre que todas essas tratativas estão ocorrendo de forma distante dos servidores e sem abertura de 

diálogo com os mesmos. Sabe-se que os RHs da Sede, Ipen e CDTN já até participaram de reunião com 

a GEAP, mas nem mesmo esses servidores sabem dizer em que pé estão essas negociações, uma vez 

que a Direção da CNEN jamais se pronunciou publicamente a respeito. 

Com receio do que possa acontecer, de uma hora para a outra, as associações repudiam veementemente 

a possibilidade de adesão à GEAP pela CNEN. Esse plano não atende nossas necessidades: é 

consideravelmente mais caro e de qualidade bastante inferior ao PLAM-CNEN. 

Dessa forma, solicitamos providências no sentido de fortalecer o plano que ajudamos a construir com 

muito trabalho ao longo das últimas décadas: o PLAM-CNEN; e que sejam desfeitas quaisquer possíveis 

tratativas para que seu fim seja decretado, com a adesão ao infame plano da GEAP, alvo de inúmeras 

reclamações dos servidores públicos federais que são seus beneficiários (vide uma simples busca no 

Google). 

 

Cordialmente, 
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