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Enfim, o Novo Plano
Saiba mais sobre o

Saldamento e o Novo Plano
A Secretaria da Previdência Complementar aprovou o Novo Plano
de Benefícios da Funcef e o Saldamento. Para orientar os partici-
pantes na tomada de decisões toda informação é importante. Co-

nheça um pouco mais  sobre as opções:

O SALDAMENT O
n No saldamento, o benefício
devido ao associado é determinado
com base no direito acumulado, de
acordo com as regras do REG/
REPLAN. No caso dos assistidos,
isso resultará em Benefício Saldado,
num patamar superior ao previsto ori-
ginalmente, com reajuste anual inde-
pendente da política salarial da Caixa.
n O benefício saldado
corresponderá ao valor recebido em
agosto de 2001, reajustado em 9% e
corrigido pelo INPC desde setembro
de 2001.
n No caso de a aposentadoria do
associado ao REG/REPLAN ter
ocorrido após 2001, será considera-
do a data do início dos benefícios
para o cálculo dos valores, corrigi-
dos pelo INPC.
n Os assistidos que migraram
para o REB e se aposentaram depois
de 2001, também terão o benefício
corrigido em 9% se optarem pelo
Saldamento (desde que não tenham
recebido antes esse reajuste).
n O aposentado e pensionistas
que não migrou para o REB e optar
pelo Saldamento, receberá o mesmo
incentivo pago pela Caixa para quem
migrou, acrescido de R$ 1.350,00. A
Caixa pagará R$ 1.350,00 também
para os que migraram para o REB e
optarem pelo Plano Saldado. Ainda
nesse caso, quem não retirou a par-
cela correspondente ao Benefício
Único Antecipado (até 10% da reser-
va) poderá fazê-lo com redução pro-
porcional ao benefício.

NOVO PLANO
n O Novo Plano de Benefícios
pertence a modalidade de contribui-
ção variável, com contribuição defi-
nida na fase de formação de reservas
e benfício definido na etapa de rece-
bimento e nos casos de risco, como
invalidez e pensão por morte.
n Os benefícios serão reajustados
anualmente, de acordo com o INPC e
independente da política salarial da
Caixa.
n Da mesma forma que os demais pla-
nos existentes, o Novo Plano inclui os
institutos fixados na Lei Complemen-
tar 109, como a garantia da condição
de resgate e de portabilidade do saldo
da conta individual do participante.
Em caso de rescisão do contrato de
trabalho com a Caixa, o resgate per-
mite ao associado sacar os recursos e a
portabilidade possibilita que eles sejam
transferidos para outro fundo de pensão.
PÓS-78
A Funcef vai rever para os associados
em qualquer plano, independente de
adesão ou não, o valor dos benefícios
dos “Pós- 78” que tiveram seus bene-
fícios reduzidos e pagar a diferença
desde abril de 1998 ou data de inicio
da aposentadoria, se for posterior
àquela data. O associado nessa situa-
ção terá seu benefício aumentado e
ainda receberá o ressarcimento das di-
ferenças registradas nos últimos anos.

A ADESÃO
Para a adesão ao Saldamento e ao
Novo Plano, o participante deverá
preencher o termo de adesão, que será
entregue na residência de cada assis-
tido ou na unidade de lotação no caso
de ativos.

Depois de quase quatro anos de
estudo, a aprovação do Novo Plano e
do Plano Saldado traz uma nova pres-
são para os associados, que terão me-
nos de dois meses para decidir sobre
a adesão ou não. Mais uma vez os par-
ticipantes da Funcef são espremidos
pelo tempo para definições importan-
tes como esta acontecendo agora e
como se deu na eleição dos novos
membros dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal e da Diretoria Executiva. Pa-
rece que tudo tem pressa quando a
decisão recai sobre os associados.

No caso do Novo Plano e Plano
Saldado, os participantes precisam
decidir e analisar as vantagens e des-
vantagens da adesão num período de
dois meses, o que é muito curto para
uma decisão de tamanha importância
para o rumo de suas vidas. Há uma
pressão do tempo, embora o plano
REG /REPLAN coloque 60 dias
como o prazo mínimo para adesão.

Para auxiliar os aposentados e
pensionistas, a AGEA está explican-
do nesta edição do Informativo um
pouco mais sobre o funcionamento
dos dois planos e também as dúvidas
sobre o Plano Saldado, levantadas a
partir de um Grupo de Trabalho da
AGEA. Estas dúvidas foram encami-
nhadas para a Funcef, onde a princi-
pal delas é: por que está sendo ofere-
cido um plano em extinção para os
aposentados e pensionistas do REG/
Replan e REB?

Não menos importante que o
Novo Plano, a questão da recupera-
ção dos proventos continua sendo um
motivo de luta da AGEA. O Grupo
de Trabalho que estudo uma maneira
de recuperar as perdas, está buscan-
do o apoio de parlamentares e de to-
dos os aposentados e pensionistas do
Brasil, através de assinaturas.

A Diretoria


