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À PRIVATIZAÇÃO 
DA CESP

Engana-se quem pensa que a privati-
zação tem relação com o pagamento ou 
com a redução da dívida pública. A história 
comprova o contrário. A desculpa dos go-
vernos é sempre a necessidade de arreca-
dar bilhões de reais com a venda de mais 
um patrimônio público, sem levar em con-
ta os prejuízos causados aos consumido-
res, trabalhadores e população em geral. 
Precarização das condições de trabalho, 
fechamento de postos de trabalho, perda 
da qualidade dos serviços prestados são 
alguns dos imensuráveis danos resultan-
tes de um processo de privatização.

O governo paulista quer acabar de 
entregar a Cesp, patrimônio do povo, na 
tentativa de passar a responsabilidade de 
um serviço essencial à vida para o capi-
tal privado. O alvo agora são as últimas 
três usinas que continuam agrupadas na 
Cesp: Porto Primavera, Paraibuna e Ja-
guari. O dia marcado para a tentativa de 
entrega da geradora é 2 de outubro, às 
vésperas da eleição nacional. 

NA DEFESA DOS
TRABALHADORES. SEMPRE!

Desde sempre, o Sinergia CUT luta 
pelos direitos dos eletricitários. E nesse 
processo de privatização, batalhou tam-
bém pela a garantia no edital de venda de 
pontos fundamentais para preservar direi-
tos do Acordo Coletivo, do Plano de Pre-
vidência, do Plano de Saúde e para uma 
aposentaria digna:

► Manutenção do Plano Previden-
ciário: o edital determina que o novo con-
trolador deve assegurar aos trabalhadores 
da Cesp, aos participantes assistidos, co-
ligados e autopatrocinados o plano con-
forme definido no regulamento do  Plano 
de Suplementação de Aposentadorias e 

Energia sob controle social é uma bandeira histórica do Sinergia CUT, não só por se tratar de um setor 
essencial à vida e estratégico ao desenvolvimento brasileiro, mas também para garantir a qualidade dos 

serviços prestados à população e os direitos conquistados na luta diária dos trabalhadores. 
Privatização traz prejuízos imensuráveis!

Pensão (PSAP/Cesp B1), de forma ininter-
rupta, plano de previdência complementar, 
compatível com as obrigações já assumi-
das pela Cesp perante a Fundação Cesp e 
com as condições e benefício do atual pla-
no 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 assegu-
rar aos trabalhadores e seus dependentes 

NÃO
um plano equivalente ou superior ao atual-
mente 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 Extesive saúde), sob forma 
de auto patrocínio. 

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

SE VAI VENDER, QUE HAJA 
JUSTIÇA NO PROCESSO

Que fique sempre claro: nesses últimos 22 anos, a luta do Sindicato sempre foi 
contra a privatização das energéticas. Mas, se o descaso do governo é grande e a 
venda inevitável, o Sinergia CUT defende a participação correta e justa dos  traba-
lhadores no direito de compra das ações. 

A lei 9361/1996 determinou que os trabalhadores de distribuidoras de energia 
que seriam privatizadas teriam 10% do capital acionário com preferência para a 
compra. E, ao pessoal das empresas de geração e de transmissão, teria o direito 
de adquirir 5% das ações. Nas privatizações já ocorridas, os trabalhadores das 
distribuidoras tiveram, então o direito à compra de 10% das ações, sendo 5% com 
deságio de 50% e outros 5% sem deságio. Já nas geradoras e transmissoras, foi 
dado o direito de compra de 5% das ações, sendo 2,5% com deságio de 50% e os 
outros 2,5% sem deságio.

Para cada processo de privatização, foi criado um Clube de Investimento espe-
cífico. Os compradores foram obrigados a fazer uma oferta de compra de ações  
pelo valor do leilão referente à ações de todos os acionistas que estavam fora do 
bloco de controle,  inclusive sobre as ações dos trabalhadores.

Os clubes de investimentos específicos de cada empresa negociaram, em nome 
dos trabalhadores elegíveis, a compra do volume de ação com deságio e posterior 
adesão à Oferta Pública de Ação (OPA), tudo pelo preço pago no momento do 
leilão.



Contra a Privatização da Cesp

Saiba quem são os habilitados para a compra de ações do que restou da Cesp e como é 
possível adquirir essas ações. Mas o Sinergia CUT alerta: é preciso ter cautela nesse processo
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O processo de privatização 
da Cesp começou com a  trami-
tação do Projeto de Lei 71/96, 
que tornou-se a Lei 9361/96, 
com a criação da Elektro como 
subsidiária integral da Cesp e 
privatização em 16 de julho de 
1998. 

Em 01 de abril de 1999 ocor-
reu a cisão da Cesp, que resul-
tou na criação da Companhia 
de Geração de Energia Elétrica 
Paranapanema, da Companhia 
de Geração Elétrica Tietê e da 
Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica (CTEEP). 

Mais recentemente, em 06 
de julho passado, o Goveno de 
São Paulo publicou o edital Nº 
001/2018, visando a alienação 
de todas as ações do Capital 
Social da Cesp em seu poder, 
em leilão público previsto para 
ser realizado no próximo dia 02 
de outubro. É a fase final do pro-
cesso de privatização da Cesp, 
iniciado em julho de 1998.

E em todos esses anos, foi 
de grande importância a união 
de forças entre o Sinergia CUT, 
demais entidades sindicais e 
associações  na defesa dos 
interesses dos trabalhadores 
e aposentados no processo de 
privatização, o que culminou 
com a criação dos Clubes de 
Investimentos. 

Com esse apoio, partindo 
do zero, o CespInvest conse-
guiu associar milhares de tra-
balhadores e aposentados, re-
presentando quase 100% dos 
habilitados a participarem das 
Ofertas de Ações aos Empre-
gados nas privatizações que 
já aconteceram (CespInvest-
-Elektro, CespInvest-Parana-
napanema, CespInvest-Tietê e 
CespInvest-CTEEP).

Agora, com a publicação 
do Edital Nº SF.001/2018 o 
Sinergia CUT junto com ou-
tras entidades sindicais e as-

MUITA CALMA NESSA HORA!
sociações estão organizando 
um Clube de Investimento es-
pecífico visando representar 
os interesses dos habilitados 
a participarem da Oferta de 
Ações aos Empregados, em 
conformidade com o estabe-
lecido no Prospecto da Oferta 
aos Empregados, publicado 
em 13/07/2018, e dentro das 
atuais regras estabelecidas 
pela CVM - Comissão de Valo-
res Imobiliários.

Importante destacar que, 
a reserva das ações destina-
das aos habilitados na Oferta, 
ocorrerá somente após a con-
cretização do leilão de privati-
zação, portanto, com início em 
17 de outubro e término em 04 
de dezembro (confira no quadro 
abaixo).

OS HABILITADOS
Desta vez, a tentativa do 

governo é fazer diferente: está 
considerando habilitado a par-

CRONOGRAMA DA OFERTA AOS TRABALHADORES

ticipar da aquisição das ações 
do que restou da Cesp apenas 
os trabalhadores que estavam 
na empresa em 31/07/2016, 
incluindo  os que se aposenta-
ram após esta data. Também 
podem participar os trabalha-
dores admitidos até 31/07/2016 
e reintegrados judicialmente 
após essa mesma data. 

Detalhe: estão excluídos os 
trabalhadores que se aposen-
taram ou deixaram a Cesp en-
tre 01/04/99 e 31/07/2016.

COMO ADQUIRIR AÇÕES
Outra diferença muito im-

portante é o volume de ações 
colocado em deságio. 

São reservados aos traba-
lhadores 16.375.710 ações 
ordinárias nominativas. Pela 
regra utilizada nos leilões ante-
riores, metade disso deveria ter 
deságio de 50%. 

Ocorre que o governo está 
oferecendo apenas 1.202.700 

ações ordinárias nominativas 
com deságio. Ou seja, somen-
te 7,35% com deságio de 50%. 

Existem duas formas dos 
trabalhadores adquirirem as 
ações reservadas. Uma delas 
é individualmente, através da 
contratação de um agente de 
custódia credenciado pela Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM) que deve ter registro pe-
rante a B3 (Bolsa de Valores). 
Esse agente será o respon-
sável por toda a negociação 
das ações. O trabalhador deve 
ainda providenciar os recursos 
financeiros para liquidação das 
ações que, pelo cronograma,  
isso ocorre em 12 de dezembro 
próximo.

A outra forma de adquirir 
as ações é através de  Clubes 
de Investimentos. Para tanto, 
deve ser constituído um clube 
específico sendo registrado na 
CVM e na Bolsa de Valores. 
Esse clube será o responsável 
por todas as negociações, in-
clusive pela viabilização finan-
ceira junto aos bancos até sua 
liquidação.

O novo controlador será 
obrigado a fazer uma Oferta 
Pública de Aquisição (OPA) 
junto à CVM no dia 26 de de-
zembro, para adquirir todas as 
ações fora do bloco de contro-
le, inclusive as dos trabalha-
dores. Essa oferta pode durar 
até 180 dias, liquidando nesta 
OPA o valor das ações pago 
no dia do leilão. 

“Estamos trabalhando mui-
to. Nossa história recomenda 
cautela com a investida de 
possíveis interessados em 
auxiliar trabalhadores no pro-
cesso de reserva de ações. 
Na medida em que o proces-
so de regularização do Clube 
evolua, repassaremos as infor-
mações”, alerta a direção do 
Sinergia CUT.


