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Brasília, 17 de março de 2017.

ALMIR MÁRCIO MIGUEL
Superintendente Nacional SURBE
Cc:
SEBASTIÃO MARTINS ANDRADE
Superintendente Nacional SUSEC
MÁRCIA GUIMARÃES GUEDES
Diretora Executiva DEPES

Senhor,
O REB foi criado em 1998, época em que a Caixa vinha sendo preparada para a privatização. Durante o período
em que o REB permaneceu aberto a novas adesões, a Funcef apresentou baixa penetração junto à categoria,
com taxa de adesão de apenas 75%. Cerca de 1/4 dos empregados da Caixa não estava na Funcef dada a baixa
atratividade do plano.
O processo de incorporação do REB ao Novo Plano começou em 2006 e, desde então, a Fenae e outras
entidades representativas de participantes e assistidos têm pressionado a Funcef, a Caixa e os órgãos
reguladores. A metodologia já foi aprovada nas instâncias da Fundação e da Caixa em 2014, após amplo
período de discussões técnicas. No entanto, os avanços cessaram. São mais de 12 mil participantes
acumulando prejuízos por estarem em um plano pior. Essa diferença de tratamento representa fragilidade
jurídica que pode, ainda, trazer consequências futuras para a própria Caixa.
A breve contextualização acima serve apenas para resgatar um tema que é de conhecimento dos agentes
envolvidos com profundidade, uma vez que, inclusive, vem sendo clausula no Acordo Coletivo de Trabalho nos
últimos anos, o que torna a falta de efetivação da medida ainda mais incompreensível. Nesse momento em
que vários funcionários se desligam da patrocinadora Caixa por conta de programa de desligamento voluntário
mais um enorme contingente de trabalhadores tem, em relação a colegas de área, prejuízos concretos.
A Fenae vem, mais uma vez, solicitar a Caixa ação efetiva no sentido de eliminar de vez esse verdadeiro
absurdo de planos com regras e compromissos tão distintos entre os funcionários de uma mesma
patrocinadora. Nesse sentido pede que seja informado o atual estágio bem como qual o prazo que a Caixa
estima que o processo esteja definitivamente concluído.
Agradecendo antecipadamente.
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