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a CELOS como Ré e que isso a destruirá. TRATA-SE DE INFORMAÇÃO DISTORCI-
DA PROPOSITALMENTE PARA TENTAR DESMOTIVAR AS PESSOAS A 
BUSCAREM O DEVIDO RESSARCIMENTO EM FACE DOS PREJUÍZOS QUE 
VEM SOFRENDO POR DECORRÊNCIA DAS SUCESSIVAS ADMINISTRA-
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BALANÇO DE 2017, A BAGATELA DE R$ 960 MILHÕES DE 
REAIS. O quadro abaixo nos dá uma ideia dos descalabros e dos 

prejuízos no período de jul/16 à dez/17, quando perdemos 

16,45% do patrimônio da CELOS:
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Data  Investimentos Plano Misto 
Plano  

Transitório total 
Patrimônio Plano  

dez/17 

Prejuízo%  
relação  

Patrimônio 

jul/16 FIP GEP 113.860.886,48          18.091.154,17       131.952.040,65          

set/16 FIP Multiner 52.630.004,81            8.380.935,08         61.010.939,89            

nov e dez/16 CCI VCG 103.673.083,38          103.673.083,38          

31/01/17 CRI BSI Hestia (fundo exclusivo CELOS Multimomento) 10.772.012,66            1.830.488,80         12.602.501,46            

16 e 31/01/17 
50% da CCB Rio Amazonas RAESA (fundo exclusivo  
Multifuturo) 21.853.952,10            21.853.952,10            

jan/17 reavaliação carteira de imóveis 4.975.857,12             4.975.857,12             

fev/17 FIP Energia PCH 2.427.628,44             536.742,49            2.964.370,93             

mar/17 FIP Energia PCH 58.660.645,82            9.320.485,91         67.981.131,73            

ago/17 precificação cotas FIP Brasil Energia Renovável 6.900.000,00             1.100.000,00         8.000.000,00             

set/17 VCG  Irlanda empreendimentos 37.940.528,02            37.940.528,02            

out/17 precificação dos ativos do FIP Multiner 13.304.000,00            13.304.000,00            

dez/17 CCB Rio Amazonas 12.140.405,00            12.140.405,00            

Prejuízo Total R$ 439.139.003,83     39.259.806,45   478.398.810,28     2.907.516.722,00      16,45% 

nº participantes dez/17 6370 2122 8492 

prejuízo médio por participante - R$ 68.938,62             18.501,32         

PREJUÍZOS R$ 

Como já foi dito, a gestão temerária dos atuais e 
ex-dirigentes da CELOS fez com que fossem subtraí-
dos recursos dos bolsos dos celesquianos em prol de 
investimentos obscuros e do enriquecimento de 
oportunistas e aventureiros. Tanto isso é verdade, 
que a própria PREVIC, que possui como traço opera-

Segue no verso

cional a omissão, não teve outra alternativa que não 
autuar a CELOS por decorrência das absurdas e 
irresponsáveis consequências dos investimentos 
feitos no Fundo Global Equit Properties – FIP GEP. Os 
prejuízos ultrapassam, hoje, a R$ 150 milhões de 

reais. De nada, absolutamente nada adianta anun-
ciar a autuação sob o manto da transparência. O 
PREJUÍZO NÃO PODERIA TER OCORRIDO! Se esse 
fato fosse escondido teria sido ainda pior! Alardear 
essa perversão �nanceira em nada redime aqueles 
que não tiveram responsabilidade em lidar com os 
recursos �nanceiros dos celesquianos, que a duras 
penas formaram, ou pensaram ter formado, ao 
longo do tempo de trabalho, um fundo para custear 
sua aposentadoria.  É contra isso que a ação se 
opõe. 

É preciso esclarecer de forma muito clara e “transpa-
rente”, que a presença da CELOS na demanda é 
necessária  por conta das as leis processuais vigen-
tes, para que se possa alcançar os maus gestores 
que causaram os prejuízos que se busca reparar. SÓ 
SE PODERÁ RESPONSABILIZAR OS MAUS GESTO-
RES COM A PRESENÇA DA CELOS NA AÇÃO, ATÉ 
PORQUE, ESSES MESMOS MAUS GESTORES ATU-
ARAM EM NOME DA CELOS PARA PODEREM TER 
REALIZADO OS DESASTROSOS INVESTIMENTOS 
QUE LESARAM O PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DE 
CADA CELESQUIANO. A CELOS DE FORMA 
ALGUMA SERÁ PREJUDICADA. MUITO PELO 
CONTRÁRIO. A CELOS SERÁ A GRANDE BENEFICI-
ÁRIA DAS MEDIDAS QUE SERÃO TOMADAS, POR 
CONTA DA RECUPERAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAU-
SADOS, O QUE PROVOCARÁ O RESSARCIMENTO 
AOS COFRES DA INSTITUIÇÃO. Também é neces-
sário esclarecer, que os benefícios ofertados pela 
CELOS aos seus participantes NÃO SERÃO PREJU-
DICADOS EM FACE DAS MEDIDAS A SEREM ADO-
TADAS. Qualquer a�rmação em contrário con�gura 
PURO TERRORISMO DAQUELES QUE ESTÃO INTE-
RESSADOS QUE AS COISAS NÃO SEJAM ESCLA-
RECIDAS, TAMPOUCO QUE OS PREJUÍZOS SEJAM 
REPARADOS. Não se iludam. Se não houver a judi-
cialização, OS PREJUÍZOS SÓ VÃO AUMENTAR. 
NÃO HÁ OUTRA FORMA DE SE PODER RECU-

PERAR TAIS PREJUÍZOS.

É para ressarcir esse prejuízo, ALÉM DE OUTROS JÁ 
CONHECIDOS E OUTROS MAIS QUE CERTAMENTE 
ESTÃO POR VIR, que a ação será proposta. E contra 
todos aqueles que contribuíram, direta ou indireta-
mente, para a ocorrência desses prejuízos. As tenta-
tivas de distorcer os fatos, de dizer que a ação 
destruirá a CELOS, certamente estão sendo patroci-
nadas e incentivadas por esses irresponsáveis que 
provocaram tais prejuízos. 

É de cortar o coração ver celesquianos com 80, 90 
anos de idade, que doaram a parte mais importante 
de suas vidas produzindo para a empresa, estarem 
agora em estado de penúria �nanceira e tendo de 
aceitar as desculpas esfarrapadas, despropositadas, 
infundadas, ideológicas, oferecidas por esses gesto-
res irresponsáveis. Infelizmente, muitos deles não 
verão a justiça ser feita. Mas as suas memórias serão 
honradas por todos aqueles que estarão lutando 
contra toda essa barbaridade.

Você acha justo �nanciar empresários inescrupulo-
sos à custa do sacrifício de sua família e do seu 
futuro? Você acha justo que não ocorra a devida 
responsabilização legal daqueles que não tiveram 
respeito pela sua família, por você, quando decidi-
ram realizar investimentos milionários com o seu 
dinheiro, sem adotar as cautelas que as normas 
técnicas e a Lei previam como sendo obrigatórias? 
Você concorda em “doar” aos empresários inescru-
pulosos que se bene�ciaram desses desastrosos e 
calamitosos investimentos, o resultado da poupan-
ça que foi acumulada para lhe sustentar quando da 
sua aposentadoria? PENSE BEM! REFLITA! 
JUNTOS PODEMOS MUITO MAIS!

SOMENTE A UNIÃO DE TODOS GARANTIRÁ A 
REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS E A RESPONSA-
BILIZAÇÃO DOS GESTORES TEMERÁRIOS. 
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