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  Provérbio Chinês

"A PERSISTÊNCIA
REALIZA O IMPOSSÍVEL."

PRIVATIZAÇÃO E FUNDAÇÃO CEEE

Por mais que os agentes envolvidos na Privatização da CEEE neguem pereptoriamente,  é inegável
que a desestatização da Empresa trará consequências ao nosso Fundo de Pensão, afinal, o Grupo CEEE
é o principal patrocinador da entidade  com cerca de 85% de seu patrimônio.

Nossos colegas mais novos e que na sua quase totalidade estão na ativa, fazem parte do
CEEEPREV-Contribuição Definida, onde pesa mais o risco de demissão por parte do grupo adquirente da
Estatal dos nossos colegas, e que dificilmente deixarão seus Fundos Financeiros na ELETROCEEE,
tendendo a um resgate em massa, senão grande em valores, mas considerável em número de
participantes.

Por outro lado, os colegas  do CEEEPREV-Migrados demonstram grande preocupação com os
compromissos que a CEEE têm com o Plano  de cerca de R$ 1 bilhão, relativo ao pagamento da provisão
a constituir. A situação é mais preocupante porque a gestão da empresa resolveu  questionar regramentos
do Plano que ela mesmo impôs  no passado, ou seja, resolveu questionar na justiça a questão da
paridade das contribuições extraordinárias, postulando que os prejuízos devem ser compartilhados
com os participantes. É uma situação um tanto patética, pois quando houve anos de superávit, este  não
foi compartilhado com os participantes do Plano.

No caso do Plano Único-CLT, nossos colegas vislumbram um risco da empresa privada querer
saldar o plano já fechado e promover a retirada de patrocínio, tendo em vista a maturidade do plano
onde há praticamente metade de aposentados e a outra metade pensionistas. Os  colegas e suas viúvas
teriam que escolher entre  resgatar os valores ou transferi-los para outro Fundo,  o que causa
preocupação nesses participantes com idade média já avançada.

Finalmente no Plano Único, Ex-Autárquicos fica a seguinte questão: Quem será a patrocinadora
desses colegas? Afinal está no planejamento da privatização e a transferência dos colegas para o
estado. Como fica esse custeio?

São inúmeras as questões que envolvem a privatização e as prováveis consequências na Fundação
CEEE e nas atuais garantias instituídas. O SENERGISUL está acompanhando a todo o momento a situação
de todos os colegas envolvidos e também das pensionistas, a fim de prevenir que não haja prejuízos
para os mesmos. Os eletricitários não abrem mão das garantias existentes.
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A Diretoria.


