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TEM LUTA! TRABALHADORES DE FURNAS 

CONSAGRAM GREVE HISTÓRICA E CHEGAM AO TST 

COM RESTROSPECTO POSITIVO NA JUSTIÇA! 
 

Prezados(as) trabalhadores(as) de Furnas! É preciso, 

antes de qualquer coisa, agradecer, enaltecer a força 

da nossa greve. Como fomos valentes, inteligentes e 

organizados nestes 22 dias de luta. 

Fizemos juntos, um movimento paredista vitorioso e 

de superação. Cumprimos todos os requisitos legais 

determinados pelo TST desde o início. Provamos para 

nós mesmos que somos capazes de fazer greve em 

teletrabalho. Sabemos que uma minoria sucumbiu, 

furou a greve por mera falta de consciência do 

momento que estamos atravessando. Mas esses 

também ainda vão despertar. A despeito deles, hoje é 

dia de parabenizar a quem resistiu, a quem enfrentou 

o assédio, a intransigência, a inflexibilidade negocial, 

a coação, a intimidação, a polícia, o interdito 

proibitório. Vocês são demais! 

Luta linda, luta justa! Lutamos por acesso ao plano de 

saúde, por dignidade, por não concordarmos com 

essa política de desmonte dos nossos direitos! 

Um exercício retrospectivo nos revela que nenhum 

direito trabalhista nos foi oferecido de bandeja por 

quem está no poder. É o punho cerrado nas ruas e 

nas redes que faz a caneta tremer. A história das 

conquistas por condições de trabalho mais justas 

pelos mais variados grupos é uma história de lutas, de 

batalhas, de sofrimento, de garra e de obstinação. 

Quantos dias difíceis fazem parte de uma conquista? 

Muitos, e eles dizem respeito a multidões, ao coletivo 

e não só a indivíduos. 

Chegamos agora no TST confiantes no nosso direito 

e na nossa estratégia jurídica. Quando deflagramos 

vício de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 

com assédio e coação no processo negocial, 

obtivemos nove vitórias em primeiras e segundas 

instâncias. Nove juízes de cidades, formações e 

orientações diferentes nos deram ganho de causa. 

Além das diversas liminares das entidades de 

representação de Furnas, Chesf, Eletrobras, Cepel e 

Eletronuclear, tivemos uma decisão emblemática de 

um mandado de segurança em segunda instância 

votado por dez desembargadores. A empresa perdeu 

por assédio e coação pelo placar esmagador de 9x1.   

É importante lembrar que o nosso objetivo de greve 

era desde o princípio, que Furnas aguardasse a 

decisão do TST antes de implantar o novo custeio do 

plano. A empresa foi inflexível, desconsiderou todos 

os argumentos e em uma tentativa de dificultar a 

reversibilidade do processo, fez a implantação do 

novo custeio atabalhoada, fora do SAP, com 

funcionamento manual. La-men-tá-vel! 

Ainda assim, conseguimos importante vitória com a 

nossa greve. Reabrimos a discussão do custeio do 

nosso plano de saúde no âmbito do Tribunal Superior 

do Trabalho.  

Para lembrar: ao fim de nossa terceira semana de 

greve, fomos chamados ao Tribunal Superior do 

Trabalho pelo Ministro Relator Alexandre Agra 

Belmonte que nos fez um pedido de suspensão 

imediata da greve pelo período de 30 dias. 

O Ministro propôs uma tentativa de rediscussão do 

nosso plano de saúde com a Eletrobras e ambas as 

partes aceitaram. Por orientação do TST, já fizemos o 

primeiro pedido de reunião com a Eletrobras para esta 

quinta-feira, 10/02/2022.  Para o caso de não 

obtermos êxito na conciliação, o Ministro do TST 

poderá realizar uma audiências de conciliação, e por 

fim, podemos ir para o julgamento do processo de 

dissídio na terceira semana de março.  

Atenção, trabalhadoras e trabalhadores, qualquer 

coisa diferente do que mencionamos é mera 

especulação ou tentativa de confusão como 

elemento de narrativa. Já estamos vacinados 

deste jogo e não vamos cair nesta armadilha. 

Neste caso, não se baseiem por e-mails e 

comunicações de Furnas, a empresa está alheia 

ao processo. Afinal, nas duas reuniões que 

tivemos, os diretores de Furnas afirmaram que 

são meros executores das determinações da 

Eletrobras Holding e pelo que foi deliberado em 

juízo, é com a Eletrobras que vamos nos reunir até 

a conciliação com o Ministro Agra Belmonte. 

No período destas reuniões faremos nossos informes 

por boletins e plenárias orientativas! Reforçamos os 

parabéns pela força de nossa greve e renovamos 

expectativas na vitória da nossa luta! Sigamos firmes! 

Juntos, nós de Furnas somos uma fortaleza!    


