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Sintsama-RJ não apoia migração do Plano Prece I e II para o Plano Prece IV
Por que não vamos migrar para o novo plano da Prece?
Migração proposta para os participantes dos planos Prece I e II é queima de arquivo. Veja por quê?
A informação de que não será mais paga a contribuição extraordinária não
é verdadeira!
Ao migrarmos, será retirado 48% da nossa reserva matemática. Ou seja,
vamos pagar à vista todo o dinheiro do rombo.
A Cedae nunca quis resolver o problema das perdas por má gestão nos
investimentos que reduziram nossos benefícios (aposentadoria) em 48%.
Migrar é conordar em pagar o ROMBO de mais de 1,5 bilhão na Prece. Estamos na justiça
questionando este rombo. Esse é mais um motivo para não migrar para o novo plano Prece.

A Cedae não quer mais ser a responsável pelos nossos planos Prece I e II
Ela quer que os trabalhadores migrem para o plano financeiro, onde vamos arcar sozinhos com os
possíveis prejuízos.

Não é verdade que as contribuições extraordinárias vão acabar para quem migrar para o novo plano Prece IV!
Para quem migrar, as contribuições extraordinárias serão deduzidas do valor total das reservas
matemáticas, deduzindo também o valor do novo benefício.
*Reserva matemática é a soma do que o trabalhador tem na poupança, mais a parte colocada pela Cedae e os
rendimentos do plano (a soma dos três itens é o resultado da reserva matemática).

Patrocinadora (Cedae) poderá retirar o patrocínio, conforme o texto do projeto de migração aprovado pela Prece
A retirada do patrocínio será o pagamento (individual) à vista dos ativos dos planos Prece I e II para
cada participante. Ou seja, recebimento em dinheiro de todos os benefícios que teríamos direito no
futuro.

Os participantes defendem:
Suspensão imediata do processo de migração;
Abertura de um debate mais transparente sobre os números do fundo de pensão, para que os
trabalhadores tenham uma melhor clareza sobre essa migração.
Queremos que a Cedae apresente regras claras da retirada de patrocínio na proposta de migração do
Plano Prece I e II para o Plano Prece IV.
(Porque não está claro em documento algum a informação sobre a retirada de patrocínio da
Cedae. Isso deixa obscuro qualquer decisão dos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas.)
De qualquer forma, essa é uma decisão individual do trabalhador e será respeitada pelo Sintsama-RJ.
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