
 
 

NOTA DE REPÚDIO – 28/04/2021 
As Intersindicais que representam os trabalhadores da Eletrobras Furnas (Intersindical CUT Furnas, 
INTERFURNAS e União Intersindical Furnas) repudiam a forma que a Gerência Regional do Paraná - 
GRP.O vem lidando com “possíveis falhas operacionais do SIN”. As práticas da gerência têm trazido 
muitos constrangimentos e insegurança aos empregados, situação esta que também traz riscos ao 
Sistema Elétrico.  

É do conhecimento de muitos que, de alguns anos pra cá, há um enorme descaso de Furnas em relação 
às equipes de manutenção e operação, que não passam por reciclagens e treinamentos. E cabe ressaltar 
que, a empresa não certifica os operadores por opção, é um dever que os módulos do ONS exige de 
seus Agentes Operacionais. O pior é que nem mesmo esta obrigação tem sido cumprida pela empresa, o 
que demonstra total descaso com os trabalhadores e com o Sistema Elétrico Brasileiro, sem falar do 
risco que a empresa incorre no pagamento de “multas vultuosas”. Mas desperdício de dinheiro na 
Eletrobras tem sido uma prática corriqueira nos últimos anos, vide os inúmeros gastos com contratações 
para “estudos” de viabilização da venda da empresa. 

Segue a forma truculenta e imoral que a empresa vem atuando nestes casos, conforme relato de um 
print de tela que está circulando nas redes sociais: 

11:28 Senhor do Engenho: Definimos na PS que as próximas falhas de operadores, o operador será 
colocado no comercial para treinamento e recertificação 

11:28 Senhor do Engenho: Se for falha grave carta de advertência a toda equipe do turno 

11:29 Senhor do Engenho: Se houver falha no planejamento do supervisor da operação, também 

11:30 Senhor do Engenho:  A partir de segunda todos os operadores supervisor, deverão  retornar ao 
horário comercial 

11:30 Senhor do Engenho: refazer as escalas 

Quem vive o dia a dia da operação, sabe muito bem o que o Senhor do Engenho quer dizer quando fala 
em carta de advertência, ir para o comercial, planejamento do supervisor...são “chicotadas” nos 
trabalhadores, que em momento nenhum se eximiram de estar a disposição de Furnas e de manterem o 
sistema funcionando e a luz deste país acesa. 

Vejamos o que diz o Código de Ética das Empresas do Grupo Eletrobras: 

2.1.5. Estimular a livre manifestação de ideias, repudiando ameaças, chantagens, humilhações, 
intimidações, desqualificações ou assédios de qualquer natureza nas relações de trabalho; 

Temos o conhecimento que outros fatos já vinham ocorrendo neste departamento, não só com os 
operadores, mas com outras equipes também. É inadmissível um “operador” ser submetido a uma mesa 
para discutir suas “possíveis falhas” com Diretores, Supervisores... SENHORES DO ENGENHO. Esperamos 
que vocês compareçam na Reunião Quadrimestral entre as Intersindicais e Furnas no dia 06/05/2021. 

Repudiamos essas atitudes dos “Senhores de Engenho” de Furnas e conclamamos a todos os 
trabalhadores que os denunciem aos seus sindicatos! Só assim, unidos e vigilantes, é que vamos 
combater as terríveis práticas dos “Donos dos Chicotes e seus Capitães do mato”. 

Juntos Somos Fortes! 

 


