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Companheiros e Companheiras

Após a realização do Seminário sobre o Postalis, o SINTECT/GO orienta ao
trabalhador que faça uma simulação do que pode vir a perder ao se desligar
do Plano, antes de tomar qualquer decisão precipitada. A decisão é individual e irrevogável

O

SINTECT/GO promoveu no último sábado (30/04), na sede da CUT/GO, um seminário para discutir com especialista em Previdência Complementar, a situação
do Postalis e seus desdobramentos. Para aprofundar a discussão sobre o tema,
tivemos a participação da Sra. Cláudia Ricaldoni, Presidente da ANAPAR – Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão e também, da assessora jurídica do Sindicato,
a Dra. Gizeli Costa.
Durante o evento, os trabalhadores que lá compareceram aprenderam mais sobre o que é
previdência complementar e sua importância, e ainda tiveram a oportunidade de sanar várias dúvidas e obter respostas aos diversos questionamentos sobre a conjuntura que atravessa o Postalis, em especial o Plano Benefício Definido Saldado (PBDS ou simplesmente, BD).
Em sua palestra, Cláudia demonstrou com clareza e bastante propriedade a origem do
atual déficit no Plano BD que ultrapassa a casa dos 5 bilhões de reais, abordou a RTSA –
Reserva Técnica de Serviço Anterior ou serviço passado, uma dívida exclusiva da patrocinadora (ECT) cujo valor está atualizado em R$ 1,1 bi, e também falou do plano de equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do Postalis, que prevê a cobrança de uma
contribuição extraordinária de 17,92% já em maio.
Cláudia afirmou que a situação crítica do Postalis ainda pode ser revertida, caso contrário
o fundo já teria sido liquidado pela Previc, e apontou quais medidas devem ser adotadas
para a recuperação do Plano BD e assim desonerar os trabalhadores e aposentados, além
disso, desaconselhou os participantes, principalmente os mais antigos, a se desligarem do
Plano, sob o argumento comprovado de que estariam renunciando a mais de 90% dos seus
direitos.
Na edição de nº 003/2016 do Boletim do SINTECT/GO foi exibida uma simulação para calcular o valor do benefício de um trabalhador e o que ele viria a perder, enfim foi exemplificado um caso concreto. Na próxima edição do Jornal Ecetista na Luta, novamente será abordado
o tema e exibida a simulação, portanto leiam.
Por enquanto, pedimos que os trabalhadores aguardem a publicação do próximo jornal,
antes de tomar qualquer decisão no sentido de se desligar do Plano.
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