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Distorcendo a verdade dos fatos
e propagando inverdades.

TOS QUE LESARAM O PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DE CADA CELESQUIANO. A CELOS DE FORMA 
ALGUMA SERÁ PREJUDICADA. MUITO PELO CONTRÁRIO. A CELOS SERÁ A GRANDE BENEFICIÁ-
RIA DAS MEDIDAS QUE SERÃO TOMADAS, POR CONTA DA RECUPERAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAU-
SADOS, O QUE PROVOCARÁ O RESSARCIMENTO AOS COFRES DA INSTITUIÇÃO. É UMA DESLAVA-
DA E VERGONHOSA MENTIRA DIZER QUE UMA CONDENAÇÃO DA CELOS SERÁ REPASSADA AOS 
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. A CONDENAÇÃO BUSCADA SERÁ DAQUELES MAUS GESTORES, 
DAQUELES QUE SE OMITIRAM, DOS PSEUDO EMPRESÁRIOS E INVESTIDORES, DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS QUE CAUSARAM PREJUÍZOS AOS CELESQUIANOS. E, É CLARO, ESSA GENTE NÃO 
QUER ISSO, ATÉ PARA CONTINUAR POSANDO DE BONS MOÇOS E SE VEREM PRESERVADOS DAS 
IRRESPONSABILIDADES COMETIDAS. Toda essa gente sabe que as versões até agora disseminadas 
ao longo do tempo para justi�carem o injusti�cável, não resistirá ao exame judicial dos fatos e provas. 
Eles sabem que os PAD´s, que são utilizados como bandeira de transparência, de nada valem na esfera 
judicial, sabem que uma condenação judical é só questão de tempo. Agora, para desviar mais uma vez 
a atenção daqueles a quem deveriam respeitar, servir e resguardar, inventam mais uma inverdade, 
dizendo que a condenação da CELOS será repassada aos participantes e assistidos. ISSO NÃO OCOR-
RERÁ, ALÉM DE NÃO SER OBJETO DA AÇÃO TAMPOUCO DOS PEDIDOS QUE SERÃO FORMULA-
DOS.

Que ninguém se iluda: na situação atual, com a diretoria CELOS preocupada em varrer para baixo do 
tapete toda a verdade que cerca os milionários prejuízos que foram produzidos, se não houver a judi-
cialização, OS PREJUÍZOS SÓ AUMENTARÃO. NÃO HÁ OUTRA FORMA DE SE PODER RECUPERAR 
TAIS PREJUÍZOS.

A distorção dos fatos, a produção de inverdades, e a contrainformação, certamente estão sendo patro-
cinadas e incentivadas pelos irresponsáveis que provocaram tais prejuízos. 

Outras perguntas que não querem calar: Você acha justo �nanciar empresários inescrupulosos à custa 
do sacrifício de sua família e do seu futuro? Você acha justo poupar da devida responsabilização legal 
aqueles que não tiveram respeito pela sua família, por você, quando decidiram 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 inescrupulosos que se bene�ciaram 
desses desastrosos e calamitosos inves-
timentos, o resultado da poupança que 
foi acumulada para lhe sustentar 
quando da sua aposentadoria? PENSE 
BEM! REFLITA! SOMENTE A UNIÃO DE 
TODOS GARANTIRÁ A REPARAÇÃO 
DOS PREJUÍZOS E A RESPONSABILI-
ZAÇÃO DOS GESTORES TEMERÁRIOS.

Mais uma vez, a direção da CELOS vem perante os participantes e assistidos distorcer a verdade e 
adulterar propositalmente os fatos. Ao invés de procurar se diferenciar pelo trabalho sério em prol 
dos pro�ssionais que a sustentam, dedicam-se a adulteração do histórico de descalabros praticados 
no passado, que está empobrecendo todos. E ainda tem gente que se presta ao papel de disseminar, 
como porta voz, sem nenhum senso crítico, essas distorções e inverdades, numa demonstração clara 
de apoio. Dedicam-se a proteger aqueles que lesaram, por pura irresponsabilidade, o patrimônio dos 
celesquianos. São centenas de famílias pagando o preço da gestão temerária, do descaso, da irres-
ponsabilidade, do desleixo, do desprezo. Isso é fato. Falou-se dos tais PAD´s instaurados. Ora, o resul-
tado �nal desses PAD´s são questionáveis. Empregados são demitidos e depois são reintegrados. 
Pergunta que não quer calar: os responsáveis por toda essa situação de penúria dos celesquianos, 
principalmente os aposentados, foram punidos? Ressarciram os prejuízos que provocaram? 

Não contente com a adulteração dos fatos, agora inovam, passando a faltar deliberadamente com a 
verdade, criando versões falsas sobre a realidade processual de uma condenação judicial decorrente 
da ação que será proposta.

Como já foi dito tantas vezes, a gestão temerária da CELOS fez com que fossem subtraídos recursos 
dos celesquianos em prol de investimentos obscuros. Tanto isso é verdade, que a própria PREVIC, que 
possui como traço operacional 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. Aliás, por falar em 
investimento;

mais uma vez é preciso deixar absolutamente claro, que a presença da CELOS na demanda é necessá-
ria por conta das as leis processuais vigentes, para que se possam alcançar os maus gestores que cau-
saram os prejuízos que se busca reparar. SÓ SE PODERÁ RESPONSABILIZAR OS MAUS GESTORES 
COM A PRESENÇA DA CELOS NA AÇÃO, ATÉ PORQUE, ESSES MESMOS MAUS GESTORES ATUA-
RAM EM NOME DA CELOS PARA PODEREM TER REALIZADOS OS DESASTROSOS INVESTIMEN-
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