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ESSA LUTA É NOSSA!

Passados quase 22 anos do início 
da privatização do setor energético no 
estado de São Paulo, o governo pau-
lista quer entregar a Cesp, patrimônio 
do povo, na tentativa de passar a res-
ponsabilidade de um serviço essencial 
à vida para o capital privado. O alvo 
do governo tucano envolve as últimas 
três usinas que continuam agrupadas 
na Cesp: Porto Primavera, Paraibuna e 
Jaguari.

E a bola ainda rolava na tarde da 
sexta-feira (6), com o Brasil perdendo o 
jogo para a Bélgica, quando o governo 
de SP aproveitou para articular mais um 
golpe contra os trabalhadores energéti-
cos paulistas e, exatamente às 17h07, 
publicou fato relevante para anunciar 
a publicação do novo edital de venda 
da Cesp no dia seguinte. Agora, o dia 
marcado para a tentativa de entrega da 
geradora é 2 de outubro, às vésperas 
da eleição nacional. 

O preço mínimo por ação será de 
R$14,30, o que avalia a empresa em 
cerca de R$ 4,7 bilhões. Serão vendidas 
116.450.297 milhões de ações da Cesp, 
o que representa 35% do capital social 
sob controle do governo (R$ 1,7 bi). 

Para atrair mais investidores, além de 
baixar o preço das ações (na tentativa 
anterior a ação era de R$ 16,80), desta 
vez o governo instituiu no edital que a 
UHE Porto Primavera, a maior usina da 
estatal paulista, terá um novo contrato 
de outorga, que vai vigorar até 2048. No 
ano passado, o governo tentou vender 
a Cesp apenas com o contrato atual da 
hidrelétrica, que vai até 2028. 

Assim não está justo!
Pela legislação vigente, os trabalha-

dores poderão comprar 5% do capital 
social da Cesp, o que corresponde a 
16.375.710 ações de propriedade do 

Fato Relevante foi publicado na sexta (06), enquanto a seleção jogava contra a 
Bélgica. Edital garante reivindicações da categoria, como Plano de Previdência e 

Plano de Saúde. O leilão está agendado para 2 de outubro

estado. Porém, diferentemente das pri-
vatizações anteriores, em que metade 
das ações reservadas aos trabalhado-
res apresentavam o deságio, desta vez, 
apenas cerca de 7,5% das ações estão 
com deságio. 

E mais: os habilitados para a aquisi-
ção são trabalhadores que estavam em 
atividade na empresa em 31 de julho de 
2016.

Para tentar reverter essa situação, o 
Sinergia CUT entrará com ação judicial 
solicitando o aumento de ações com 
deságio e que o público alvo dessas 
ações sejam todos os trabalhadores da 
Cesp que estavam ou estão na empre-
sa desde 1996.  

Nossa luta contra a privatização
Um outro lado dessa batalha sem-

pre foi a defesa da Fundação Cesp, um 
grande patrimônio construído pelos tra-
balhadores ao longo de muitos anos. 

O Sindicato procurou a direção da 
Cesp e a Secretaria da Fazenda, onde 

participou de quatro reuniões. Duas de-
las contaram com a presença do então 
secretário Helcio Tokeshi, uma com o 
atual secretário Paulo Luiz Cláudio de 
Carvalho e a última com o assessor 
técnico da Secretaria da Fazenda. Em 
todas essas reuniões, o Sinergia CUT 
contou com o apoio e a participação do 
Deputado Alencar Santana, coordena-
dor da Frente Parlamentar em Defesa 
do Setor Elétrico (confira as fotos).

Além das questões referentes ao 
Acordo Coletivo de Trabalho, foram dis-
cutidos também assuntos fundamentais 
nesse processo  de privatização como 
Previdência e Saúde, que são adminis-
trados pela Fundação Cesp.  O resul-
tado desses encontros e de toda essa 
luta, está no edital de venda da Cesp. 

Confira no verso os pontos 
garantidos no edital de 

privatização  da Cesp

Reuniões na Secretaria da Fazenda discutem a 
Pauta dos Trabalhadores no processo de privatização
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Privatização da Cesp

Diante da possibilidade de realização do leilão, o Sinergia CUT desde sempre luta pela 
garantia dos direitos dos eletricitários. Veja alguns pontos fundamentais que estão no edital
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► Trabalhadores da 4819
O Sinergia Campinas tem ação ganha na Justiça contra 

os limitadores impostos pela Procuradoria Geral do Estado 
e quer fazer valer a ação, uma vez que o edital de venda 
da Cesp afronta a decisão judicial.

► Manutenção do Plano Previdenciário
O edital determina que o novo controlador deve asse-

gurar aos trabalhadores da Cesp, aos participantes as-
sistidos, coligados e autopatrocinados o plano conforme 
definido no regulamento do  Plano de Suplementação de 
Aposentadorias e Pensão (PSAP/Cesp B1), de forma inin-
terrupta, plano de previdência complementar, compatível 
com as obrigações já assumidas pela Cesp perante a Fun-
dação cesp e com as condições e benefício do atual plano 
administrado pela Funcesp. 

Ou seja, mesmo que o novo controlador queira sair da 
Funcesp, o Plano de Previdência terá que ser compatível, 
ou melhor, e ter os mesmos moldes do PSAP/Cesp B1. 

► Assistência Médica
Conforme o edital, o novo controlador terá que asse-

gurar aos trabalhadores e seus dependentes um plano 
equivalente ou superior ao atualmente administrado pela 
Fundação Cesp (Digna Saúde Prata III).

Aos aposentados, seus dependentes e designados, 
deve haver Plano de Saúde equivalente ou superior aos 
atualmente administrados pela Fundação Cesp (PES - 
Plano Especial de Saúde; Nosso Plano de Saúde; e Exte-
sive saúde), sob forma de auto patrocínio. 

Ou seja, a qualidade do plano de saúde hoje oferecida, 
deve ser mantida pelo novo controlador.

Nossa luta. Nossa Conquista
“Nesses últimos 22 anos, nossa grande batalha sempre 

foi contra a privatização das energéticas. Resistimos, lu-
tamos. E, se o descaso do governo é grande demais e a 
venda inevitável, nossa luta tem que ser pela garantia dos 
direitos dos trabalhadores e aposentados conquistados ao 
longo da história. E temos conseguido manter nos editais 
garantias fundamentais para uma vida digna. Vale lutar. 
Sempre”, afirma a direção do Sinergia CUT.

Nossa luta traz garantias aos 
trabalhadores e aposentados

Coisas da Política

O PCdoB se diz contra a privatização do Sistema 

Eletrobras e apoia, em São Paulo, o atual governo 

tucano e também a reeleição do governador paulista 

Márcio França (PSB) ... Curioso: este 

governador é quem está conduzindo a 

privatização da Cesp em SP.  
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