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NÃO CAIA NO CONTO DA PRIVATIZAÇÃO DA CEEE 
Por um Grupo de Eletricitários 

 

 

Para quem está meio por fora, a CEEE está para ser vendida para alguma empresa de fora 

do país, no mês de setembro. 

 

 

 Tu já parou para pensar se a “privatização” da CEEE vai ser boa para ti? 

 

 

 Nós, que trabalhamos na CEEE, uma empresa de 77 anos de história, podemos garantir 

que vai piorar muito para a cidadã e o cidadão comum: 

 

 A conta de Luz vai ficar mais cara; 

 Não haverá mais atendimento presencial, na maioria das cidades do interior; 

 O atendimento, nesses municípios, será exclusivamente através de 0800 terceirizado; 

 A CEEE enquanto empresa Pública atende a todas e todos, sem distinção de localidade 

(urbana ou rural), classe social, condição econômica, credo, cor ou raça. Enquanto a 

empresa privada visa prioritariamente o lucro; 

 A CEEE Pública não utiliza recursos dos impostos; 

 A empresa Privada recebe isenções fiscais, ou seja, é autorizada pelo governo a não pagar 

todos os impostos, retirando dinheiro da Educação, Saúde e Segurança; 

 Com a privatização, haverá um forte impacto negativo na economia dos municípios, 

principalmente do interior, devido à demissão em massa dos atuais empregados da CEEE 

Pública, recursos estes que circulam e ajudam muito na economia, nas menores cidades;  

 Com a venda da CEEE, a folha de pagamento de 943 empregados EX-AUTÁRQUICOS, 79 

pensionistas e diretores, irá acrescentar o valor de 145 milhões de reais, por ano, na folha 

de pagamento do Estado, utilizando dinheiro dos impostos. 
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Para precarizar a qualidade do atendimento, para que tu pense que a CEEE deve 

ser privatizada, os 02 últimos Governos do Estado adotaram as seguintes ações: 

 

 Há mais de 10 anos, não são realizados concursos públicos para contratações de novos 

atendentes e eletricistas; 

 Realizaram a terceirização do Teleatendimento da CEEE e a centralização da operação dos 

serviços de ligações e atendimentos de urgências e emergências em Porto Alegre, tornando 

as atividades mais demoradas e perigosas nos municípios do interior; 

 Por mais que os atuais funcionários se dediquem, não há como atender a demanda, que 

cresce, em média, entre 4% e 7% ao ano, com o número de empregados que exercem as 

atividades de atendimento ao cliente e com as dificuldades operacionais impostas pela 

Gestão indicada pelo Governo do Estado. 

 

 

Ao contrário do que é divulgado pelo Governo do Estado, a CEEE não dá prejuízo 

e não utiliza recursos dos impostos: 

 

 A CEEE atualmente é um Grupo formado por 3 empresas: CEEE Distribuição, CEEE  

Geração e Transmissão e CEEE Participações. O resultado do Grupo CEEE é Positivo = 

Lucro no final de cada Ano.  

 O Grupo CEEE nunca utilizou recursos de impostos, pois se mantém com receitas próprias, 

originadas da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

 A CEEE Distribuição, atualmente, tem um débito de 1 bilhão de reais de ICMS, em razão de 

decisão dos seus atuais Gestores (Presidente, Diretores e Conselho de Administração), 

indicados pelo Governo do Estado, em uma clara atitude planejada para justificar a venda 

da empresa; 

 O Grupo CEEE tem créditos de 4 bilhões de reais a receber da União, em 2021 ou 2022, 

oriundos do Projeto de Lei 308/2015, dos recursos do CRC-3 e R$ 800 milhões para a 

CELG-GT do Estado de Goiás. 
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O melhor para a população é a manutenção da CEEE Pública e abertura do 

Mercado, permitindo o ingresso de empresas privadas concorrentes: 

 

 O Governo do Estado, se tem o propósito de fazer o melhor para a população, deve 

reavaliar a sua intenção de extinguir a CEEE, apresentar Projeto de Lei na Assembleia 

Legislativa, proibindo indicações políticas para qualquer cargo em estatais do RS, para que 

o ingresso nas empresas seja exclusivamente através de Concurso Público. Com isso, 

teremos empresas totalmente profissionais e eficientes; 

 Também deve ser definido por Lei, que para todos os cargos da CEEE e outras estatais, 

sejam estabelecidos Pré-Requisitos Técnicos de formação e concurso interno, do Supervisor 

aos Diretores e Presidente das Empresas.  

 

O que todas e todos queremos, em qualquer segmento: Água, Correios, Energia 

Elétrica, Gás, é a quebra do monopólio, para não termos uma única empresa para 

comprar os produtos ou contratar os serviços. 

 O modelo de privatização proposto pelo Governo do Estado é a Manutenção do 

Monopólio. Seguirá uma única opção de empresa, para a compra de energia 

elétrica= Luz. 

 Diante de todo o exposto, Não Caia no Conto da Privatização da CEEE. 

 

 


