
FUNCEF responde questionamentos
dos aposentados sobre Saldamento

mo de opção junto com a FUNCEF,
o que se pensou aqui é para que as
pessoas no futuro não argumentem
na Justiça que não tinham conheci-
mento do processo. Então, o que se
faz com essa declaração é garantir
que as pessoas tomaram conheci-
mento da adesão, mas que não tive-
ram interesse em optar.

Se o REPLAN está extinto, como
está admitindo novos associados?
Na verdade, não se trata de novos
associados e  isso foi construído na
SPC onde se levantou essa questão.
Como o processo de migração para
o REB não está encerrado, aí há uma
excepcionalidade e a Secretaria com-
preendeu que é correto. Nesse caso,
pode aquele aposentado que solici-

tou a migração para o REB estar re-
visando a sua posição e estar optan-
do pelo Saldamento até porque ele
já foi daquele plano, mesmo estando
em extinção.

Quais as vantagens do Fundo para
Revisão dos Benefícios?
 A diferença do Saldamento, para o
REB e que também está prevista no
Novo Plano, é que a cada ano, ao
invés de eu repassar todo o superá-
vit para a reserva de contingência,

eu só repasso 50% e o outro 50%
vai para o Fundo de Revisão de Be-
nefício,  isso quer dizer que para o
Saldamento é possível num mesmo
ano. Digamos que por hipótese eu
tenha uma renda  muito acima do
atuarial no REPLAN vigente e no
REB eu não posso repassar para o
benefício. Para quem saldou, essa é
a diferença. Esse fundo garante no
primeiro dia do ano seguinte eu po-
der reajustar. Todo ano eu jogo 50%
do superávit e todo ano eu verifico
se o valor que eu passei é possível
dar no mínimo 1%.  Então, por hi-
pótese, se todo ano é possível dar
no mínimo 1% eu vou conceder. No
REB e REPLAN vigente eu só vou
conceder os 3% depois de 3 anos e
se ele ocorrer, mesmo assim se pas-
sar de 25% .

Quais as vantagens de ir para o
Saldamento?
O mais importante de fato é ser al-
ternativa. Não dá para obrigar nin-
guém a ir para o Saldamento se ele
está satisfeito no plano em que está.
O que a gente tenta demonstrar são
as diferenças entre os planos e o
Saldamento. Posso comentar a
questão dos 4%, o incentivo de R$
1.350,00. A regra, em si, não tem
diferença em termos de reajuste:  é
INPC  sobre o benefício da
FUNCEF desvinculado do INSS.
Outra vantagem é o caso do Fundo

de Revisão de Benefícios, esse fun-
do vem dentro da Lei tentando me-
lhorar aquilo que é possível .

E a situação do PMPP como fica?
Esse é um grupo que está há 10 anos
sem reajuste. Não conheço injustiça
tamanha como a com esse grupo. A
Fundação tem se esforçado muito e
agora a Caixa oficializou que vai pa-
gar todas as reservas desse grupo e
o INSS estará reajustando os bene-
fícios de todos, recompensando as
perdas desde 1996.

Presidente da FUNCEF
participou de reunião no

RS
O Presidente da FUNCEF,

Guilherme Lacerda, esteve no
Estado e participou da reunião de
esclarecimento do Novo Plano
para os ativos, que aconteceu no
dia 19 de agosto. Numa rápida
entrevista ao Informativo da
AGEA, Guilherme disse que o
objetivo da Fundação é estar pró-
xima do participante e atender
todas as suas demandas e expec-
tativas. “Por isso, estamos aqui
para dar os esclarecimentos ne-
cessários nesse momento impor-
tante que nós estamos vivendo na
FUNCEF”.

Segundo ele, a FUNCEF está
trabalhando muito no Brasil in-
teiro para trazer os mais de 15 mil
funcionários da Caixa que ainda
não têm nenhum plano de previ-
dência complementar. “A adesão
ao Saldamento está sendo feita de
forma mais efetiva, até agora, pe-
los aposentados”, comentou.
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“A Caixa escreveu como
condição para adesão ao
Saldamento a desistência

de ações de caráter
previdenciário, que são

aquelas que vão influenciar
no benefício”.

“O desenho separa, mas
num passo seguinte, no
médio e longo prazo, dá
para se construir juridi-
camente um só plano”.


