
CONSULTA SOBRE CONSULTA SOBRE 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

DO REGULAMENTO DO DO REGULAMENTO DO 
PLANO BPLANO B



PROTEÇÃO AOS PARTICIPANTES NEGOCIADAS 
COM AS PATROCINADORAS 

1 - Parágrafo 1º - Art.71 – Direito adquirido 
“nenhuma alteração poderá reduzir os benefícios já concedidos 
nem os benefícios já regulamentados para os Participantes 
inscritos até a data da alteração”.

2 – Os patrocinadores não tem voto de desempate no Plano B.

3 – Solicitação de Retirada de patrocínio por parte das 
patrocinadoras tem que ser aprovado por 2/3 dos Conselheiros 
Deliberativos. 



NOSSOS PRINCÍPIOS  

 Manter o conceito de previdência: proteção 
aos mais vulneráveis, idosos e inválidos 

 Toda alteração de plano tem que trazer 
melhorias aos participantes

 Nenhum direito a menos
 Transparência total – Todos tem que entender 

o funcionamento dos planos 
 Seguir a legislação de previdência 



APROVAMOS 
MOTIVOS: TRAZ MELHORIAS PARA OS PARTICIPANTES.  

Redução do Tempo de INSS para requerer benefício da Forluz para 20 
(mulher)e 25(homem) anos.

Inclusão do percentual de 0,1% para saque do benefício em cotas.

Prazo de 6 meses para aumentar o percentual de cotas e sem limite de 
prazo para diminuir o percentual  

 “13º” benefício opcional para quem recebe benefício em cotas.  

Resgate em até 12 meses da concessão do benefício  

 Contribuições adicionais de aposentados que recebem em cotas. 



APROVAMOS 
MOTIVOS: TRAZ MELHORIAS PARA OS PARTICIPANTES.  

Revisão de benefício com retroação de 5(cinco) anos

Opção de perfis de investimentos também para assistidos que recebem o 
benefício em cotas

Opção de recebimento do Benefício de invalidez - MAI em cotas somente 
para os benefícios calculados com recursos das contas individuais.  

O participante no momento de solicitação da MAI opta por deixar 
benefício de pensão ou não. 

O Participante com direito a MAI terá direito a receber até 50% 
exclusivamente das contas individuais de aposentadoria



NÃO APROVAMOS 
MOTIVO: REDUZ DIREITOS JÁ CONTRATADOS

Só serão aceitos como dependentes os filhos que se tornarem inválidos 
até os 24 anos. 

Redução do percentual do saque de 50% para 30%. 

 Opção pelo recebimento do Benefício de invalidez – MAI por cotas para 
participante que tem o benefício calculado com recursos do Fundo de Risco.

Revisão de benefício a somente 5 (cinco) anos quando houver erro da 
Forluz.  Neste caso deve retroagir até a data de concessão do benefício. 



RETIRAR DE PAUTA
MOTIVO: FALTA ESTUDOS E ESCLARECMENTOS TÉCNICOS E DE PROCEDMENTOS. 

Benefício de pensão de ativos opcional em cotas  

Migração opcional de participantes já assistidos de benefício vitalício para 
cotas. 
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