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SENERGISUL  ENTRA  NA  JUSTIÇA

    Oliver Goldsmith

"A nossa maior glória não
reside no fato de nunca
cairmos, mas sim em

levantarmo-nos sempre
depois de cada queda."

Cada vez mais os trabalhadores e aposentados são massacrados por decisões absurdas e
ilegais contra os eletricitários.

O Senergisul, com apoio da AAPERGS, ingressou com a ação civil pública número
5055517-5820214.04.7100, no dia 02 de agosto, na primeira Vara Federal de Porto Alegre em
caráter liminar, com o intuito de impedir que a Fundação CEEE atenda a determinação da
PREVIC, contida no ofício 18/2021, cujo teor contém a alteração de três artigos do Regulamento
do CEEEPrev,  implementando a paridade contribuitiva no saldado dos participantes que
migraram do plano único para o CEEEPrev em 2002.

Por mais incrível que pareça, a PREVIC, sediada na escandalosa Brasília, quer mudar as
regras do jogo, instituídas e aprovadas por ela mesma, depois de 19 anos. Inacreditável, mas é
a pura verdade.

Durante mais de uma década, a CEEE usufruiu de superavits do Plano CEEEPrev,
reduzindo suas obrigações de repasse mensal a Fundação CEEE ao longo dos anos.

Ocorre que a economia deu sinais de retração e o mercado de investimentos se tornou
volátil. Isso fez com que nos últimos anos, ao invés de superávit, o plano começasse a apresentar
déficit, aumentando os compromissos financeiros do Grupo CEEE.

Na Lei da PREVIC e da CEEE, quando dá lucro está bom e o dinheiro é deles, mas, quando
dá prejuízo, tá ruim e nós temos que passar essa conta para os empregados, aposentados e
pensionistas.

O SENERGISUL não admite essa imposição da PREVIC na Fundação CEEE.

Como as entidades representativas não aceitam passivamente que se modifique o
regulamento do CEEEPrev depois de 19 anos, em prejuízo dos eletricitários, não houve outra
coisa a fazer a não ser ingressar com essa ação judicial com vistas a garantir os direitos
adquiridos dos participantes do plano CEEEPrev - migrados.

SENERGISUL, sempre em defesa dos eletricitarios!

A Diretoria.

SENERGISUL - HÁ 79 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!


