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DIRETOR DE GESTÃO PEDRO BRITO CAPITANEIA UM DOS 
EPISÓDIOS MAIS LAMENTÁVEIS DA HISTÓRIA DE FURNAS 

 

E-mails para os trabalhadores “auto decretando” 
greve ilegal, mensagens para os gerentes assediarem 
suas equipes desencorajando aderir à greve, 
terrorismo, práticas anti-sindicais, ameaça de cobrar 
em dinheiro os dias parados, assédio por whatsapp, 
acionamento da polícia para tentar intimidar e 
desmobilizar o comitê de convencimento. Mentira, 
medo e ódio: isso resume os três anos do Sr.  Pedro 
Brito no comando da Diretoria de Gestão.  

As práticas anti-sindicais são as piores práticas, mas 
elas têm sido tão recorrentes em Furnas que algumas 
pessoas até dizem que isto é do jogo. Negativo! Isto é 
do antijogo. E nós não vamos tolerar! Os 
trabalhadores não vão se intimidar e os incomodados 
que se retirem.  

De forma dissimulada e cínica, a gestão Pedro Brito 
tenta ludibriar a força de trabalho com quinquilharias 
como “mudança de cultura”, gameficação, startups, 
inovação de padaria, mindset, webinar de qualquer 
coisa. Tudo isso é pano de fundo para precarização 
nas condições de trabalho, demissões, coação, 
apelação rasteira, assédio, mudança de sede... 

Sr. Pedro Brito, você não vai nos intimidar. Toda sua 
atitude desesperada e atabalhoada só escancara seu 
medo da nossa greve, o seu pânico com a força de 
trabalho organizada e bem-informada. Nós não vamos 
parar até você desistir das práticas anti-sindicais, do 
assédio e da coação. Um diretor privatista e 
assediador isolado não é mais forte que toda uma 
força de trabalho informada e organizada. A depender 
de nós, entidades de representação dos 
trabalhadores, nem o Sr. Pedro Brito, nem qualquer 
outro diretor privatista terá vida fácil. 

Nossa gente não vai ser coagida, humilhada e 
obrigada a abrir mão sem lutar pelo plano de saúde 
no auge de uma pandemia devastadora. 

Cabe ainda registrar que a liminar da Ministra 
Presidente do TST Ilma Sra. Maria Cristina Pedruzzi, 
reforçou a legalidade de nosso movimento “Não há 
evidência nos autos de que a paralisação é 
manifestamente abusiva, não havendo fundamento 
jurídico apto a amparar o pedido da Suscitante”, 
citando a Lei de Greve e a Constituição de 1988.  

Senhor Pedro Brito, vamos nos enfrentar neste 
dissídio de greve no TST com sorriso nos olhos de 
quem luta pelo direito ao acesso à saúde e com a 

certeza de que não escolhemos o lado fácil, mas 
escolhemos o lado certo da história! Até lá! 

A GREVE ESTÁ MANTIDA! 
SINDICATOS FORAM NOTIFICADOS 

PELO TST, PETICIONARAM NOS 
AUTOS AJUIZANDO OS EMBARGOS. 

NOSSA GREVE JÁ É UM GRANDE SUCESSO! 

O primeiro dia de greve foi um enorme sucesso em 
Furnas, em todas as bases do Brasil. A despeito da 
truculência e do assédio, os trabalhadores de furnas 
se mostraram maduros e organizados. 

Como em todas as nossas greves historicamente 
somos sempre responsáveis e cientes da importância 
do abastecimento de energia elétrica para a 
população. Por isso sempre preservamos nas greves 
as atividades de operação do sistema. 

Nossa gente deu um show na greve de hoje. Comitês 
de convencimento fortes nas áreas com trabalho 
presencial, trabalhadores assumindo a greve no 
Teletrabalho e ignorando a empresa que seguiu 
desesperada fazendo seu trabalho rasteiro de assédio 
e coação. Seremos resistência! 

O tuitaço #GrevePelaSaude foi um grande sucesso. 
Subimos a hashtag, denunciamos os abusos para a 
sociedade e mobilizamos apoio de diversas 
categorias e parlamentares. Nós não vamos parar! 
Acesso e todos a um plano de saúde de qualidade é 
nossa prioridade zero! 

Cabe informar aos trabalhadores que os sindicatos 
tomaram conhecimento da liminar da Ministra 
Presidente do TST Ilma Sra. Maria Cristina Pedruzzi. 
Os sindicatos foram notificados oficialmente e 
imediatamente peticionaram nos autos, ajuizando os 
embargos. Precisamos de maior esclarecimento 
sobre a decisão e vamos buscar no TST. Enquanto 
isso, a greve está de pé! Diferentemente daqueles que 
perseguem a legitimidade das greves, nós, entidades 
de representação dos trabalhadores e das 
trabalhadoras de Furnas, respeitamos a justiça e 
cumpriremos com as suas decisões legais. No que 
depender de nós, não faltará no Sistema Furnas, um 
kwh para a população brasileira! Acompanhem as 
programações das entidades e ignorem qualquer 
webinar de araque.Seguimos na luta! E não vamos 
recuar! Nossa luta é justa e digna! É greve porque é 
grave! É greve pra valer! Juntos somos uma fortaleza!  



 


