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COMISSÃO ELETROS: PLANOS BD E CD
No decorrer do último ano a AEEL recebeu várias reclamações de participantes assistidos e ativos,
referentes os planos de benefícios BD - Benefício Definido e CD - Contribuição Definida. Preocupados
com os fatos, nos associamos à ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de
Pensão, instituição com expertise na área de previdência complementar. Paralelamente a isso,
conforme divulgado no Informe AEEL nº 101/2015, foi reativada a Comissão Eletros, com a seguinte
formação: José Luiz Grunewald Maglievich Leduc, AEEL – Ativo (coordenador); Luiz Henrique
Pessanha , AEEL – Assistido; Márcio George Pereira de Souza, ativo do plano CD; Luis Eduardo
Pinho, ativo do plano BD; Roberto Amaral, assistido plano CD; André Luis Soares, ativo plano BDPS,
com o objetivo de reestabelecer o debate entre os trabalhadores, ativos e assistidos, referentes aos
respectivos planos.
Na ocasião, ficou acertado que a primeira reunião da Comissão Eletros seria agendada logo após o
recebimento do estudo sobre a situação dos fundos de pensão solicitado à ANAPAR, previsto para
18.12.2015. Porém, devido a fatores diversos, não foi possível à ANAPAR atender a demanda das
entidades na referida data.
Em assembleia realizada na nossa sede dia 12.01.2016, ficou definido que seguiríamos três etapas na
tratativa dos eventuais problemas: administrativa, visando estabelecer um diálogo entre os agentes
envolvidos, “denúncia” junto a PREVIC e, em caso de insucesso das etapas anteriores, ação judicial.
Na mesma assembleia, as entidades de representação dos trabalhadores, AEEL, SINAERJ,
SINTERGIA, SINDECON E SENGE, foram autorizadas pelos presentes a prosseguir com os trabalhos
de acompanhamento junto a Fundação Eletros.
Desse modo, as entidades citadas interagiram com os gestores da Fundação Eletros e da
Patrocinadora (Eletrobras) buscando uma agenda de reuniões com o objetivo de iniciar um diálogo
franco e transparente que proponha soluções aos problemas preexistentes na Fundação, como por
exemplo, os consecutivos déficits verificados no Plano BD e a baixa rentabilidade no Plano CD, o que
nos remetem a um cenário de incertezas.
Em 15.02.2016, finalmente, conseguimos marcar uma reunião com a participação da AEEL,
Sindicatos, ANAPAR, Fundação Eletros (Direção e Conselheiros) e da Patrocinadora Eletrobras
(Diretoria de Administração e Financeira). A Fundação Eletros fez uma exposição dos resultados, do
cenário macroeconômico, da alocação da carteira, dos investimentos e da rentabilidade. Informou
também que uma consultoria por eles contratada estava desenvolvendo um estudo de possíveis
cenários que promovam a sustentabilidade do Plano BD e que em breve nos apresentaria o resultado.
Diante do exposto, juntamente com os Sindicatos, reiteramos a preocupação dos participantes com o
déficit, a rentabilidade e a governança dos planos. Solicitamos mais transparência na gestão
econômica e administrativa da Fundação, assim como em sua política de investimentos, visando
impedir a junção dos recursos dos planos.
Como resultado da reunião, ficou acertada a realização de um fórum de discussão mensal, com a
finalidade de debater e sugerir metas que contribuam de forma clara e objetiva para o alcance de um
melhor desempenho da Fundação.
Em meados de março voltamos a nos reunir com a diretoria da Eletros e, na ocasião, nos foi
apresentado o formato pretendido para a condução do fórum em questão, que poderia também tratar
de outras atividades da Fundação, o que, apesar da importância, não contemplaria, no momento, as
preocupações específicas dos participantes com relação aos déficits do Plano BD e rentabilidade do
Plano CD.

AEEL 32 ANOS
Em Defesa dos Trabalhadores da Eletrobras!
Informe_037/16

Na mesma ocasião, solicitamos à Eletros o acesso ao estudo dos cenários de sustentabilidade do
Plano BD, de forma que pudéssemos entender o que está sendo pretendido pela Fundação e,
também, opinar e contribuir. Nosso pedido foi deferido, com a ressalva de não divulga-lo, mantendo o
estudo somente na esfera da Patrocinadora, Fundação, AEEL, ANAPAR e Sindicatos, o que achamos
plausível por se tratar de proposições pendentes de análise por parte desses atores. Por outro lado,
em reunião com a presidente da ANAPAR, Cláudia Ricaldoni, fomos orientados a estancar a
proposição do fórum no formato pretendido pela Eletros e solicitar a criação de um Comitê/Grupo de
Trabalho com foco somente nas questões dos planos de previdência nas modalidades BD e CD.
Diante dos fatos, encaminhamos a Carta AEEL-033/2016 ao presidente da Patrocinadora Eletrobras,
Sr. José da Costa de Carvalho Neto, com cópia para os diretores financeiro e administrativo, Sr.
Armando Casado e Sr. Alexandre Aniz, respectivamente; para o Presidente da Fundação Eletros, Sr.
Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho; para a presidente do Conselho Deliberativo, Srª. Roberta
Carvalho Muniz Zylberberg, e para os Srs. Sergio Bondarovsky e Paulo Roberto Miguez Bastos da
Silva, conselheiros eleitos, solicitando a criação do referido Comitê/Grupo de Trabalho. Fixamos a data
de 13 de maio de 2016 como limite, para que a Eletrobras, como patrocinadora, convoque a reunião de
criação do Comitê/Grupo de Trabalho, para juntos iniciarmos os esforços de recuperação dos planos.
Caso nosso pleito não seja atendido, tomaremos a medida aprovada, denominada de segunda etapa
conforme deliberado em assembleia (“denúncia” à PREVIC), levando ao conhecimento do referido
órgão assuntos obscuros que dizem respeito à governança da Fundação Eletros.
Reiteramos que nosso compromisso é com a luta pelos direitos de todos(as), ativos e assistidos, de
forma coerente e responsável.
Nossa finalidade é contribuir priorizando o diálogo e a negociação de forma que não haja necessidade
de fazer uso de medidas extremas, como denúncia à PREVIC ou ação judicial, evitando, assim,
comprometer a Fundação Eletros com uma possível intervenção, o que complicaria ainda mais sua
situação.
Em breve, encaminharemos convite aos participantes dos planos para reunião da Comissão Eletros
em nossa sede.

Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição
A Diretoria, em 20 de abril de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

