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Em 15 de fevereiro, a ISA CTEEP in-
formou que o Conselho de Administra-
ção da empresa aprovou a retirada do 
patrocínio do Plano de Suplementação 
de Aposentadoria e Pensão (PSAP/
Cteep), administrado pela Vivest (antiga 
Fundação Cesp). Criado em 1977, após 
a cisão da CESP, a partir de 1º de abril 
de 1999, o plano é destinado apenas 
aos trabalhadores da CTEEP e foi man-
tido em funcionamento após a privatiza-
da da empresa, ocorrida em 2006.

Em consequência dessa retirada de 
patrocínio, daqui a um ano ou pouco 
mais, o PSAP/CTEEP deixará de existir 
e a ISA CTEEP não terá mais obrigação 
alguma para com os participantes e as-
sistidos do Plano, bem como para com 
a Vivest. Dessa maneira, a ISA CTEEP 
descumpre o compromisso assumido 
com os trabalhadores e ex-trabalha-
dores da empresa de assegurá-los um 
benefício previdenciário vitalício de va-
lor previamente conhecido, garantido 
pelos recursos acumulados e eventual-
mente também por contribuições adi-
cionais pagas por eles e pela empresa.

Prejuízo para o trabalhador
A empresa se diz amparada pela le-

gislaçao para promover a retirada do 
patrocínio. Mas que legislação é essa? 
Legislação do patrão?  O SINERGIA 
CUT ENTENDE ESSA RETIRADA 
COMO INACEITÁVEL POR SER EX-
TREMAMENTE PREJUDICIAL AOS 
TRABALHADORES E TENTARÁ IM-

Juntos no combate à retirada de direitos!

PEDI-LA DE TODAS AS FORMAS 
POSSÍVEIS.

Com efeito, a retirada do patrocínio 
do plano de benefícios significa que 
os participantes ativos, aposentados 
e pensionistas terão somente três op-
ções:

●  (a)  a  de receber  à  vista a impor-
tância que hoje garante os seus benefí-
cios futuros;

● (b) a de transferir tal importância 
para outro plano de previdência priva-
da; ou

● (c) a sacar uma parte dessa impor-
tância à vista e transferir a parte restan-
te.

Qualquer seja a opção do trabalha-
dor, a retirada põe fim ao direito à apo-
sentadoria vitalícia de valor prefixado. 
No máximo, o trabalhador poderá sacar 
mensalmente parcelas de uma conta in-
dividual do plano que receber a impor-
tância a que ele faz jus. 

Se o saldo dessa conta zerar antes 
do falecimento do aposentado ou pen-
sionista, o benefício será cancelado, 
prejudicando o padrão de vida do traba-
lhador e de seus familiares. 

Para evitar o cancelamento do be-
nefício, o aposentado ou pensionista 
poderá reduzir o valor do mesmo. Con-
tudo, sem a garantia que isso impeça o 
fim dos pagamentos de aposentadoria 
complementar.

TODOS PELA VIDA:                  
COM SAÚDE, EMPREGO E RENDA!

Para o Sinergia CUT, a retirada é “inaceitável por ser extremamente prejudicial aos 
trabalhadores e tentará impedi-la de todas as formas possíveis”. A entidade também 
condena a abstenção do representante dos trabalhadores durante a votação no CA
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ISA CTEEP COMUNICA 
RETIRADA DE PATROCÍNIO 
DO PSAP. VAI TER LUTA!
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O Sinergia condena a abstenção do 
Sr. Orivaldo Pellegrino, representante 
dos trabalhadores, na votação do 
Conselho de Administração da ISA 
CTEEP. Ele deveria ter votado contra 
a proposta patronal. A abstenção foi 
uma decisão individual, não precedida 
de qualquer consulta ao SINERGIA 
e aos demais representantes dos 
trabalhadores na Vivest. 

O SINERGIA lamenta e se dissocia 
da decisão do Sr. Orivaldo, que entende 
como totalmente equivocada, por 
trair a confiança que toda a categoria 
depositou nele e por causar grande 
prejuízo a todos os trabalhadores da 
empresa.
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