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Data: 27/05/2019 (2ª-feira)
Hora: 9h em 1ª convocação
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Em linha com o que já vinha 
sendo publicado pela impren-
sa, a CEB fez nesta quinta-feira, 
23/05, um Comunicado ao Mer-
cado trazendo a público a soli-

citação do governador Ibaneis para que 
a empresa realize estudos visando, entre 
outros pontos, a “hipótese de transferên-
cia do controle acionário da CEB Distri-
buição S.A. para acionista estratégico”.

 Trata-se da primeira manifestação 
formal do GDF e da própria CEB sobre 
a possibilidade de privatização da dis-
tribuidora, apontando claramente um 
caminho diferente ao prometido nas 
urnas e apontado pelo Plano de Negó-
cios 2019-2023 da Companhia, aprova-
do pelo Conselho de Administração em 
dezembro de 2018 e mantido na última 
reunião do órgão, com voto contrário 
dos acionistas minoritários.

 Pelo referido documento, além da 
alienação de imóveis, recuperação de 
perdas comerciais e redução de despesas 
operacionais, a venda das participações 
acionárias da CEB nas empresas de gera-
ção é apontada como estratégica para o 
saneamento financeiro da CEB Distribui-
ção.  

 Ao abandonar o Plano de Negócios 
vigente, o GDF e a Companhia demons-
tram claramente sua opção pela propos-
ta dos acionistas minoritários, que são 
contra a venda das “cebinhas” e sempre 
defenderam a privatização da distribui-
dora.

 Em meio à perplexidade causada 
por esse processo, a categoria avisa que 
vai à luta em defesa da CEB pública e con-
tra a mercantilização da distribuição da 
energia elétrica e de qualquer outro ser-
viço público.

CEB nº 08 - 23/05/2019

1) Informes sobre o interesse 
do GDF em privatizar a CEB;
2) PLR; e
3) Assuntos gerais.

ASSEMBLEIA DELIBERATIVA DIA 27, HAVERÁ ÔNIBUS


