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Janeiro/2014

oje, 24 de janeiro de 2014, Hestamos reunidos para 
comemorar em conjunto o 

DIA DO APOSENTADO. É mais 
um momento de alegria e de confra-
ternização. Esta data na FUNCASAL 
é dedicada àqueles que já participaram 
a t ivamente  das  a t iv idades  da 
Companhia de Saneamento de 
Alagoas (Casal).

O VII Encontro dos Aposentados 
e Pensionistas da Fundação retrata 
fielmente o sentimento de união e 
fraternidade que faz com que nossa 
Fundação tenha o propósito de 
sempre crescer voltada para uma vida 
mais digna de seus participantes e  
assistidos.

Teremos durante a realização do 
encontro momentos de homenagens, 

sorteios, apresentação artístico-
folclórica, lançamento do calendário 
2014 e um lanche aos presentes.

Neste boletim informativo, a 
FUNCASAL apresenta também os 
índices de reajuste dos benefícios 
iniciados a partir de janeiro de 2013, 
bem como, outras informações de 
interesse de todos os seus participantes.

VII Encontro dos Aposentados e Pensionistas da Funcasal

Últimas informações da FUNCASAL

                                                        Julho / 2007        Janeiro / 2014
Menor valor                                   R$ 157,10                       R$ 233,22
Maior  valor                                   R$ 3.621,84          R$ 4.793,28

Especia
l

Teto de Benefícios do INSS
 Julho / 2007 – R$ 2.894                                                 Janeiro / 2014 – R$ 4.390,24

Complementações pagas pela Fundação

2008 = 1,0879%      2009 = 1,6944%       2010 = 1,6769%                 2011 = 6,47%  
                                      2012 = 6,08%                                2013 = 6,20%     
                                                              2014 = 5,56%

Índices de reajustes máximos aplicados nos benefícios da FUNCASAL

Ativos – 777                     Assistidos – 430        Pensionistas – 140         Auxílio  Doença – 10

                    Capital Social da FUNCASAL/Patrimônio 

                Julho / 2007                                  Dezembro/2013
Investido                                   R$ 87.640.717,28                 R$ 145.913.904,28                       

Participantes da Fundação – Dezembro/2013

WWW.FUNCASAL.COM.BR

Divulgue a FUNCASAL. 
                     Ela também é sua!



Recadastramento dos participantes ativos, assistidos e pensionistas
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o período de 03 de fevereiro até 31 de Nmarço  deste ano estaremos realizando o 
recadastramento dos participantes 

ativos, assistidos e pensionistas da FUNCASAL, 
conforme determina a legislação que rege os Fundos 
de Pensão no Brasil. 

Para administrar com transparência, as entidade do 
setor de seguridade social dependem do resultado do 
processo de atua l ização cadastra l  de seus 
participantes. Solicitamos o apoio e a atenção de todos 
no sentido de participar desse processo de atualização 
dos dados pessoais. Contamos com sua colaboração. 

Correção dos benefícios pagos pela FUNCASAL

RECADASTRAMENTO

RECAD STRAMENTOA

Funcasal

partir de janeiro de 2014, os benefícios a serem pagos pela FUNCASAL serão reajustados em até A5,56%, de acordo com o Índice de Correção dos Benefícios do Plano BD – 01. Abaixo, 
apresentamos os percentuais de reajustes a serem aplicados nos benefícios iniciados de 

janeiro/2013 a dezembro/2013, que serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

Data de início do                    Percentual mensal de                 Percentual de reajuste dos
   Benefício na                      variação do INPC                           Benefícios em janeiro
     FUNCASAL                                                                                               de 2014
                                       
Até JANEIRO / 2013                    0,92%                     5,56%
FEVEREIRO / 2013                    0,52%                     4,60%
MARÇO / 2013          0,60%                     4,06%
ABRIL / 2013                     0,59%                     3,44%
MAIO / 2013                     0,35%                     2,83%
JUNHO / 2013          0,28%                     2,47%
JULHO / 2013                    - 0,13%                     2,19%
AGOSTO / 2013          0,16%                     2,32%
SETEMBRO / 2013                    0,27%                     2,16%
OUTUBRO / 2013          0,61%                     1,88%
NOVEMBRO / 2013                    0,54%                     1,26%
DEZEMBRO / 2013                    0,72%                      0,76% 

VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM A 
FUNCASAL?

SIM – 80,62%    
MAIS OU MENOS – 9,88%  

NÃO – 9,50% 

Fonte: Pesquisa realizada no site da Funcasal 

A Diretoria e os 
colaboradores 

da Funcasal 
desejam a todos 

um Feliz 2014
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