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Planos de Benefício da FUNCEF

Reaberto o processo de Saldamento
O processo de adesão ao

Saldamento do REG/REPLAN foi re-
aberto no dia 02 de janeiro e segue
até o dia 01 de março de 2008, per-
mitindo que os aposentados, pensio-
nistas e empregados da Caixa que ain-
da desejarem possam optar pelo
Saldamento.

As regras para a adesão sãos as mes-
mas do processo de Saldamento que se
encerrou em 30 de novembro de 2006.

Porém para esclarecer os associados, a
FUNCEF está realizando reuniões em
todo o Brasil. No RS será agendada uma
nova data , visto que o encontro que seria
no dia 09 de janeiro foi cancelado.

Também estão sendo enviados
kits de adesão para as residências dos
associados que ainda não aderiram.
Mais informações podem ser obtidas
pelo site: www.funcef.com.br ou pelo
fone 0800 979 1900.

Veja as vantagens e as desvantagens do plano escolhido
Os participantes da FUNCEF,

principalmente os aposentados e pen-
sionistas, têm grande dificulda-
de para entender porque alguns
colegas pagam uma contribui-
ção maior ou recebem mais be-
nefícios do que eles. O que pre-
cisa ficar bem claro, é que isso
depende da escolha feita do
plano de benefício, mesmo to-
dos pertencendo à FUNCEF.
No REG/REPLAN, por exem-
plo, se compararmos a moda-
lidade sem e com Saldamento,
conseguimos identificar uma
série de diferenças, embora nas duas
situações trata-se de um plano de Be-
nefício Definido.

Em relação ao Salário de Partici-
pação, que é o valor adotado para a
base de cálculo das contibuições nor-
mais, ele não existe para os que opta-

ram pelo REG/REPLAN Saldado. Já
para os que estão no  não Saldado,o

salário de participação está atrelado ao
Plano de Cargos e Salários da Caixa.
Porém, o grande diferencial entre as
duas modalidades está na contribuição,
que não existe no Saldado e que no
não Saldado é feita por meio de avali-
ação atuarial, o que o torna caro. Na

verdade, o não Saldado é um plano
que convive muito mais com  os riscos
e as incertezas, uma vez que é só o
conceito que é definido, já que o be-
nefício só será conhecido na data da
aposentadoria. Como tem que fazer
um fundo maior para prever as incer-
tezas, torna-se um plano com custo
imprevisível.

Cabe destacar ainda que ele é o
único plano que não prevê a possibi-
lidade de antecipação de 10% da re-
serva por ocasião da aposentadoria.
Não há também um Fundo para a re-
visão do benefício, que existe no Sal-

dado e no Novo Plano, quando é re-
passada 50% da rentabilidade acima
da atuarial ao benefício, anualmente,
depois do fechamento do Balanço da
FUNCEF.

Uma vantagem aparente do REG/
REPLAN é que a FUNCEF
complementa a aposentadoria vinculada
ao INSS. Se por ventura o INSS baixar
o valor ou não pagar mais, a FUNCEF
se responsabiliza pelo valor total. Nos
outros planos, a FUNCEF não se res-
ponsabiliza, só paga a parte dela.

Áqueles que tem interesse em in-
gressar com ação vêem no REG/
REPLAN não Saldado uma vinculação
maior ao Contrato de Trabalho da Cai-
xa, o que permite que na aposentado-
ria se lute para ganhar o mesmo valor
de proventos dos ativos.
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