
Na reunião de esclarecimento que a FUNCEF fez , no dia 18
de agosto, no Rio Grande do Sul, o assessor técnico da presi-
dência, Eugênio Resende, respondeu as dúvidas dos mais de

600 aposentados que participaram do encontro. Confira a
seguir algumas das perguntas e respostas:

Por que todo mundo não vai para o
Novo Plano?
A idéia era ir todos para o mesmo pla-
no. De fato pessoalmente acho uma
idéia muito adequada, tecnicamente
muito correta e simpática. Mas o que
o grupo fez e está fazendo é equalizar
regras. O Saldamento para quem foi
para o REB obedece as mesmas regras,
a partir do momento que eu as tenha
já estou começando a formar uma mas-
sa com as mesmas formas de reajus-
tes, com os mesmos riscos. Então, o
desenho separa, mas num passo se-
guinte, no médio e longo prazo, dá para
se construir juridicamente um só
plano.Na formatação que foi feita nós
estamos igualando as situações de re-
ajustes, de paridade com o índice ago-
ra INPC, então não há a possibilidade
agora do aposentado ir para o Novo
Plano, até porque não faz diferença em
termos de regras de essência , que é a
forma de reajuste. O desenho do
Saldamento foi no sentido de unificar
regras. Como participante da Funda-

ção e como técnico da área eu disse
que será adequado no futuro de que se
faça a união no Novo Plano, mas isso
não é possível agora.

A solução dos Pós 78 independe de
adesão ao Plano Saldado?
No momento o que foi aprovado é que
quem saldar é que vai ser revisto.

Como ficam os pós78 que se aposen-
taram com tempo de contribuição
proporcional e com idade inferior a
55?
Vamos pegar o caso de uma mulher
com 25 anos de serviço. Hoje a
proporcionalidade no INSS é 70%.
Então, por hipótese, essa mulher que
é 70% proporcional no INSS em fun-
ção dela não ter 55 anos quando se
aposentou na FUNCEF, só levou 50%.
Esse seria um caso que  poderia cha-
mar de geral. Ela se aposentou com
70% no INSS e a FUNCEF só pagou
50%, porque ela não tinha 55 anos.

Nesse caso é revisto para 70%.

Pós 78 – pagamento dos retroativos
Pós 78 vai retroagir a 98, ou seja, de
98 para cá  estaremos pagando todos
os atrasados devidamente corrigido.
Todos deverão estar recebendo entre
agosto, setembro, outubro.

A Tábua AT83 vai ser modificada
para todos os planos independente
de adesão?
No momento só vai se alterar a tábua
para o Saldamento no REPLAN. Por
isso está se pagando a diferença de tá-
bua agora para o aposentado do REB
que saldar.

Quais as ações que o termo de ade-
são exige a desistência?
A Caixa escreveu como condição para
adesão ao Saldamento a desistência de
ações de caráter previdenciário, que
são aquelas que vão influenciar no be-
nefício. Só no caso dessas ações que
vão refletir no benefício da FUNCEF
é que deve haver desistência. Ações
de hora- extra e de tíquete não tem que
desistir. A hora-extra não é ação
previdenciária, a não ser que você es-
teja querendo que a sua hora-extra
entre no benefício da FUNCEF. En-
tão, não tem que abrir mão. Não é ne-
cessário também abrir mãos das ações
de cheque-alimentação e cesta básica.
Só ações que incorporarem no benefí-
cio da FUNCEF.

Declaração de não opção, por quê?
É uma questão de segurança do pro-
cesso. Quando a Caixa aprovou o ter
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