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Elektro quer acabar com a sua 
Aposentadoria e a Plano de Sáude 

na Fundação CESP
Medidas vão mudar (para pior!) a vida dos aposentados. Fique ligado em seus direitos!

Em tempos em que se 
discute uma modificação 
profunda na Previdência 
pública no Brasil, a Elektro 
utiliza a Campanha Salarial 
deste ano para atacar um 
direito histórico dos traba-
lhadores eletricitários con-
quistado desde a época da 
empresa pública (CESP) e 
que conseguimos com a sua 
participação manter nesses 
anos todos pós-privatização. 
Ou seja, uma aposentadoria 
digna e um Plano de Saúde 
eficiente na nossa Fundação 
CESP. 

Para entender o contex-
to, é de bom tom construir 
uma retrospectiva histórica. 
Como sabem éramos da 
empresa pública CESP. 

Na privatização em 1998 
foi criada uma subsidiária 
integral de nome Elektro 
que foi vendida para o gru-
po americano Enron que 
faliu e depois foi comprada 
pelo fundo de pensão inglês 
Ashmore e, em Dezembro 
de 2011 foi vendida para os 
espanhóis da Iberdrola. 

Em 2017 a Elektro foi jun-
tada a todas as empresas 
dos espanhóis aqui no Bra-
sil, no que chamam Neoe-
nergia. 

Foi incluida com outras 
distribuidoras do Nordes-
te: COELBA na Bahia, CO-
SERN no Rio Grande do 

Norte e CELPE no Pernam-
buco e também outros ativos 
de energia pelo país.

Nesses anos todos, estes 
grupos empresariais sempre 
tentaram mexer ou meter a 
mão na grana dos trabalha-
dores ge-
rida pela 
Fundação 
CESP. 

Res is -
timos, e 
de novo 
es tamos 
sofrendo 
este ata-
que. Des-
ta vez a 
empresa 
E l e k t r o 
quer sair 
da Fundação CESP, tanto o 
Plano de Previdência como 
o Plano de Saúde.

Campanha Salarial
Neste mês ocorrem as ne-

gociações salariais na Elek-
tro da data-base junho e no 
último dia 06 de junho a em-
presa apresentou sua pro-
posta final com vários itens 
de maldades para os traba-
lhadores da ativa e de en-
cerrar o Plano de Saúde da 
Fundação CESP e contratar 
junto ao Banco Bradesco.

Com relação ao plano de 
previdência, a empresa reti-
rou o assunto da pauta mas 
não escondeu a intenção de 

migrar para um novo Plano 
de Previdência na “NEOS - 
Previdência Complementar”, 
que foi instituído pelo Grupo 
Neoenergia em 30 de julho 
2018 junto a Previc.

Saúde em risco!
Pela regula-

mentação da 
Agencia Nacional 
de Saúde Com-
plementar (ANS) 
por intermédio 
da resolução 279 
que diz o seguin-
te no seu artigo 
24: “ Os ex-em-
pregados demi-
tidos ou exone-
rados sem justa 
causa ou apo-
sentados e seus 

dependentes, beneficiários 
do plano privado de assis-
tência à saúde anterior, de-
verão ser incluídos em pla-
no privado de assistência à 
saúde da mesma operado-
ra contratada para disponi-
bilizar plano de saúde aos 
empregados ativos, obser-
vado o disposto no artigo 
14 desta Resolução.” 

Se a empresa conseguir 
aprovar esta alteração para o 
Bradesco terá que carregar 
também todos os aposenta-
dos que possuem plano de 
saúde na Fundação CESP. 
Os agregados ligados aos 
aposentados no Plano de 

Saúde ainda depende de 
estar no contrato com o Bra-
desco. Segundo informações 
são aproximadamente 3.000 
vidas ligadas aos aposenta-
dos e 800 agregados. 

A empresa só enviou para 
os sindicatos uma apresenta-
ção no último dia 04 de junho e 
na reunião do dia 06 detalhou 
um pouco como seria o plano 
de saúde por intermédio do 
Bradesco. 

E quer a aprovação disso 
até o dia 18 de junho para que 
o plano comece a funcionar a 
partir do 01º de julho. 

O Sinergia CUT não con-
corda que um assunto de tal 
complexidade seja resolvido 
em tão pouco tempo pois exi-
ge análises de técnicos espe-
cializados e estará fazendo 
assembleia em toda base para 
primeiramente debater tudo 
isso com os trabalhadores da 
ativa e com você aposentado. 

Os aposentados serão con-
vocados a deliberar junto com 
os trabalhadores da ativa so-
bre este assunto da Campa-
nha Salarial 2019. 

Fique atento a convocação 
de reuniões e assembleias 
próximo ao seu local. Os dias 
e horários estarão em nosso 
site ou você receberá mensa-
gens. Da luta não se aposen-
ta. Só a luta te garante!
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Aposentadorias deixarão de ser reajustadas!
A Reforma da Previ-

dência apresentada pelo 
governo Bolsonaro é um 
desmonte de direitos de 
Seguridade Social garanti-
dos na Constituição: Previ-
dência, Saúde e Assistên-
cia Social. 

Com o argumento de que 
“sem a reforma o país vai 
quebrar, a economia não 
vai crescer, o desemprego 
vai aumentar ainda mais, 
faltarão recursos para pa-
gar as futuras aposentado-
rias, de que estão atacando 
os privilégios”, apresenta-
ram mudanças profundas 
que na prática acabarão 
com o sonho da aposenta-
doria, pois retarda o aces-
so, reduz os valores dos 
benefícios e cria um novo 
sistema que acabará com 
o atual.

Todos os trabalhadores 
serão afetados: os que tra-
balham atualmente, os que 
ainda vão trabalhar e aque-
les que já trabalharam e, 
agora, são aposentados e 
pensionistas. Isso mesmo, 
afeta você!

No atual sistema, os 
trabalhadores ativos con-
tribuem para manter os 
atuais aposentados e pen-
sionistas, na expectativa de 
também obter proteção pre-
videnciária no futuro. Além 
da contribuição dos traba-
lhadores e empregadores, 
outras receitas do Estado 

participam do financiamen-
to do sistema do INSS, 
como por exemplo, os jo-
gos de loterias, por isso, o 
atual modelo é considerado 
um sistema solidário.

→ Capitalização: A pro-
posta prevê, para os novos 
no mercado de trabalho, 
entrarem num outro regime 
chamado de “capitalização” 
onde o trabalhador sozinho 
contribuirá para uma con-
ta individual, onde nem os 
patrões pagariam mais. Só 
nisso, dá pra entender que 
as aposentadorias estarão 
em risco, pois não terá mais 
quem contribua no sistema 
do INSS.

→ Benefícios sem Rea-
juste: a proposta está re-
tirando da Constituição a 
obrigação do governo em 
reajustar todo ano pela 
inflação os benefícios de 
aposentadoria e pensão.

→ Valor do Benefício: o 

cálculo do valor da aposen-
tadoria passará a ser pela 
média de todos os salários 
de contribuição, que fará 
com que o valor seja redu-
zido. 

→ FGTS: extinção do re-
colhimento das parcelas do 
FGTS e da multa rescisória 
de 40% para os aposenta-
dos que continuam traba-
lhando.

→ Pensões: as pensões 
a que fazem jus seus de-
pendentes terão alteração 
no cálculo do valor da pen-
são por morte por meio de 
cotas familiares sendo que 
poderá ficar menor que o 
salário mínimo, bem como 
terá proibição do acúmulo 
de pensões e aposentado-
rias, com valores integrais.

Todos esses impactos 
sobre a renda dos traba-
lhadores idosos afetam se-
riamente as famílias brasi-

leiras. Em 2018, os idosos 
eram responsáveis por qua-
se 70% da renda de suas 
famílias, conforme dados 
da Pnad-C do IBGE. Ainda 
mais numa fase da vida em 
que aumentam as necessi-
dades e as despesas com 
saúde e, em alguns casos, 
com cuidados mais intensi-
vos, a drástica diminuição 
da renda pode implicar pio-
ra das condições de vida 
dos trabalhadores idosos e 
de suas famílias. 

Por isso e por outros 
pontos somos CONTRA 
ESSA REFORMA DA PRE-
VIDÊNCIA!

Os trabalhadores farão 
uma Greve Geral em 14 de 
junho. Também estamos 
passando um “Abaixo As-
sinado” e queremos a tua 
adesão. 

Gostaríamos que você 
enviasse uma mensagem 
pelas redes sociais ou te-
lefone para os Deputados 
Federais e Senadores ma-
nifestando sua contrarieda-
de contra tamanha injusti-
ça que esta reforma trará. 
Para tal, acesse o site “Na 
Pressão”: https://napres-
sao.org.br/

Quer saber mais: 
ht tps: / /www.d ieese .

org.br/notatecnica/2019/
n o t a Te c 2 0 6 p r e v i d e n -
ciaAposentadoPensionis-
ta.html
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Reforma da Previdência:
Querem destruir a sua aposentadoria


