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Algumas recomendações antes de aderir:
1 Mesmo que opte por não ade-
rir no momento, NÃO assine a Car-
ta-Resposta que acompanha o Kit re-
metido à sua casa; o fato de não que-
rer aderir hoje não implica em mu-
dança de posição no futuro caso lhe
passe a interessar, logo, não há por-
que assinar um termo dizendo que
não pretende aderir;

2 A adesão ao Termo implica em
extinção de ações e renuncia de di-
reitos. As ações de PARIDADE,
CTVA, PCC, HORAS EXTRAS com
pedido de reflexos na aposentadoria,
entre outras, são diretamente afeta-
das. As ações de AUXÍLIO-ALI-
MENTAÇÃO e CESTA-
ALIMENTAÇAO também PODEM
ser afetadas com a adesão ao Termo,
independentemente do estágio em
que se encontram. Em qualquer caso,
havendo renuncia/desistência em de-
corrência da adesão, são devidos aos
respectivos advogados, os honorári-
os contratados.

3 A correção das distorções ocor-
ridas com os admitidos PÓS-78
INDEPENDEM de adesão ou não ao
novo plano oferecido;

4 A migração do REG-REPLAN
para o novo plano SALDADO, im-
plica, dentre outras, no

DESATRELAMENTO da política sa-
larial da CAIXA, ou seja, quando hou-
ver aumento dos ativos, este será re-
passado somente aos que se mantive-
rem no REG-REPLAN;

5 A alteração da tábua de morta-
lidade pode implicar na alteração de
contribuição para TODOS os planos,
seja REG/REPLAN, REB, SALDA-
DO ou NOVO PLANO e não apenas
ao que permanecerem no REG/
REPLAN;

6 A propalada distribuição de lu-
cros no plano SALDADO oferecido,
TAMBÉM está prevista no regula-
mento do REB, bem como no REG/
REPLAN, com a única diferença que
neste último deve ser convertido em
REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, o
que, na prática é a mesma coisa, ou
seja, implica em aumento do líquido
a receber;

7 Não se impressione com os pra-
zos, somente faça sua opção após
exaurir todas as suas dúvidas; se no
último dia ainda pairarem dúvidas,
não faça adesão;
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Reunião avalia os riscos jurídicos da adesão ao
Saldamento

A AGEA reuniu, no dia 26 de
julho,   um grupo de advogados para
avaliar e discutir os principais riscos
jurídicos da opção de adesão ao
Saldamento. As orientações aponta-
das no encontro estão sendo repas-
sadas para os associados, a fim de
que tomem a decisão sabendo os ris-
cos assumidos. A AGEA orienta as
pessoas que têm alguma ação judici-
al, para que consultem o seu advoga-
do antes adesão.

Adesão ao Saldamento,
muitas dúvidas no ar

A opção de adesão ao REG/
REPLAN Saldado, oferecida aos
aposentados e pensionistas pela
FUNCEF, tem gerado uma série de
dúvidas. O principal
questionamento é em relação a dis-
criminação feita, não permitindo
aos assistidos o acesso ao Novo Pla-
no de Benefícios, deixando-os num
plano em extinção, uma vez que o
REG/REPLAN Saldado não permi-
tirá a entrada de novos participan-
tes. É importante lembrar que du-
rante todo o processo de discussão
do Novo Plano nos venderam a
idéia de que todos iríam para ele, já
que sempre foi expresso pela
FUNCEF o desejo de ter todos os
participantes em um único plano.

Mas as dúvidas em relação a
adesão não param por aí. O próprio
termo de adesão exige muita aten-
ção, informação e orientação, pois
da maneira como está implica na
renúncia de direitos. Ao assinar
estamos dando direito para a
FUNCEF e a Caixa extinguir qual-
quer ação judicial existente. Conti-
nuamos ainda aguardando uma so-
lução para os Pós 78 no REB, que a
FUNCEF acordou judicialmente
com a Caixa, quando do pagamen-
to da dívida em solucionar o pro-
blema em todos os planos.

Sabemos que esse é um mo-
mento que exige muito de nós, já
que não queremos perder as vanta-
gens oferecidas na adesão, mas
estamos recomendando cautela.
Queremos que as pessoas façam as
suas escolhas depois de esclarecer
a todas as suas dúvidas. Estamos
orientando para que os associados
que tenham algum tipo de ação ju-
dicial, procurem o seu advogado
antes de optar pela adesão.

A Diretoria


