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Aos 27 anos de existência nossa 
Fundação está em plena forma. 
O que podemos dizer hoje, ao 

comemorarmos também a realização do 
10º  Encontro dos Aposentados e 
Pensionistas?  Este evento que surgiu da 
vontade de marcar de forma positiva o Dia 
do Aposentado e,  mais  a inda ,  da 
necessidade de entrosamento para os 
participantes assistidos de nossa entidade. 
Ele representa a oportunidade de se 
rememorar os momentos em que nossos 
participantes, enquanto na ativa, cumpriam 
suas obrigações para com a Casal e com as 
comunidades, administrando os sistemas 
de abastecimento de água e coleta de 
esgotos sanitários.

Quem já não sofreu com a falta de 
material para desenvolver suas atividades, 
mas, superou-as com a criatividade, com a 
vontade de resolver os problemas que 
apareciam? Seja no âmbito particular ou 
funcional, é salutar lembrar-se dos 
momentos difíceis e, mais ainda, lembrar-se 
da força que nos faz superar todos os 
obstáculos e nos conduz às conquistas, por 
menores que sejam. Hoje, quando encon-
tramos companheiros de luta, principal-
mente nesses encontros,  rememorar tudo 
é muito gratificante. 

Este é o grande objetivo dos nossos en-
contros. O reencontro, o abraço apertado, 

o aperto de mãos, saber que o companheiro 
de lutas ainda está aí, firme, sobrevivendo, 
mesmo com sacrifícios. Às vezes até, tem 
que ser marido, pai, avô, bisavô, ou mãe, 
avó, bisavó, com todos 'debaixo das asas', 
cumprindo o compromisso de gerir e 
manter uma família. Sorrir quando algum 
com-panheiro de luta  consegue se manter 
com duas ou até mais famílias, apenas com 
o que ganha do INSS e da Funcasal. É daí 
que vem a descontração, a alegria do 
reencontro e o agradecer a Deus por tudo 
de bom que aconteceu nesta vida.

Presenciando momentos assim, a 
Funcasal fica mais alegre ainda por ter sido 
a grande protagonista de tudo isso. 
Fizemos o 1º Encontro em 2008. Hoje 
estamos no 10º Encontro e, se depender da 
diretoria que hoje administra a Fundação, 
ainda terão muitos outros a acontecer. É a 
presença de todos  que faz com que esses 
encontros sejam cheios de brilho e sucesso. 

É com muito orgulho em participar 
ativamente da Funcasal que desejamos a 
todos um Feliz Dia dos Aposentados e boa 
sorte neste ano que se inicia!

Bem-vindo ao 10º Encontro dos Aposentados e Pensionistas

hegamos ao 27º aniversário. Com muitas dificuldades e Calguns percalços ao longo da história, mas, chegamos.
O tempo demonstra que as intenções para a criação de uma 

entidade de Previdência Complementar foram as mais certas no 
conjunto de todas que surgiram no âmbito de nossa Companhia de 
Saneamento de Alagoas (Casal). Os benefícios são palpáveis e os 
números não deixam dúvidas. A quantidade de famílias abrigadas ao 
longo desses anos pelo Plano de Benefícios Definidos da Funcasal é a 
grande resposta aos que, em 1989, não acreditavam que sonhos 
também se concretizam. Ainda neste boletim apresentaremos os 
números da nossa Fundação e como ela se encontra bem colocada no 
mercado. 

Ao longo do tempo, encontramos na Casal/Patrocinadora a nossa 
grande incentivadora. As escolhas das diretorias de nossa entidade 
sempre reconheceram o mérito no desempenho de suas atividades na 
Companhia.

Hoje, agradecemos também o empenho de todos os dirigentes de 
nossa Funcasl ao longo desses anos. Crises aconteceram e continuarão 

a acontecer, mas, o denodo e a dedicação de seus dirigentes e 
colaboradores sempre conseguiram superá-las. Particularmente, 
sempre acreditei no sucesso da Fundação. Nossas vitórias sempre 
foram maiores que as derrotas e isso faz parte da nossa evolução 
enquanto entidade com credibilidade e respeito na área da previdência 
complementar.

O grande momento, a meu ver, ao longo desses últimos nove anos, 
em que me encontro na presidência da Funcasal, pela 2ª vez, foi em 
2009, quando conseguimos, com o apoio do Conselho Deliberativo de 
nossa entidade, alterar o índice de reajuste dos benefícios, de Taxa 
Referencial (TR) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). Isto permitiu que os benefícios, a partir daquele momento, 
tivessem um indexador decente para reajustes concedidos e a conceder 
aos nossos participantes assistidos. Foi uma vitória e tanto. 

Por enquanto, e com a certeza de nos encontrarmos em breve, 
ficamos por aqui. Sintam-se todos abraçados.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Jorge Romualdo



Entenda como está a dívida patronal

Na  c r i a ç ã o  d a 
Fundação Casal de 
Seguridade Social 

(Funcasal), ficaram definidas no 
contexto de seu regulamento, as 
fontes de custeio do Plano BD 
01, contribuições mensais da 
Patrocinadora Casal e dos 
participantes que formariam os 
recursos garantidores para o 
pagamento dos benefícios: 
complementação de aposen-
t a d o r i a / p e n s õ e s / a u x i l i o 
doenças aos par t ic ipantes 
assistidos ex-empregados da 
Companhia.

No período de junho de 1998 a abril 
de 2004 a Patrocinadora/Casal deixou 
de recolher a contribuição patronal, 
assim como, a contribuição dos 
participantes – considerada uma 
apropriação indébita - no período de 
julho de 1998 a outubro de 1998. O 

valor da dívida confessada em 31 de 
o u t u b r o  d e  2 0 0 5  f o i  d e  R $ 
61.412.434,71, atualizada por ocasião 
do pagamento da primeira parcela.

A dívida patronal foi consolidada 
através de Instrumento de Confissão de 
Dívida com garantia de caução assinada 
com a Companhia de Saneamento de 

Alagoas, em 23 de novembro de 
2005. O valor resultante do contrato 
foi programado para pagamento em 
prestações mensais atualizadas pelo 
INPC/IBGE, acrescidos de juros 
de 6% ao ano, vencendo-se a 
primeira em 15 de maio de 2006 e a 
última em 15 de abril de 2036, 
calculadas e atualizadas nas formas 
estabelecidas em Nota Técnica 
(Atuarial). 

Até a data base de 31 de 
dezembro de 2016, foram pagas 128  
parcelas, restando ainda 232 para a 
quitação. O saldo devedor da 

Patrocinadora em 31 de dezembro de 
2016 é de R$ 143.153.529,23. 

Dentro deste contexto de prestação 

de contas, vale destacar que a Funcasal 

não tem débitos nem pendências com 

seus fornecedores e/ou parceiros, 

pagando em dia seus compromissos. 

Em 2008, verificamos a necessidade de ter um 'site' 
na Internet objetivando estarmos mais próximos 
de nossos participantes através da melhor 

tecnologia daquele momento. Naquele momento, o fax estava 
prestes a se aposentar. Continuamos com o ele em 
funcionamento em nossa entidade, no entanto, a tecnologia 
apresentada pela informática não deixava margem para que nos 
abstivéssemos de usá-la. 
Com a aquisição do site www.funcasal.com.br. 
surgiu a forma mais prática de comunicação 
entre a entidade e seus participantes. Além de 
notícias de interesse do setor,  outras 
informações ali estão inseridas, prontas para 
serem compartilhadas por todos.  A informação 
mais atual é de que os participantes assistidos 
podem verificar seus valores dos benefícios, 
mensalmente, acessando a área restrita existente 
na página principal do site. O calendário mensal 
de empréstimos também faz parte do site. É só conferir.

Em 2010, com o apoio irrestrito do Conselho 
Deliberativo, conseguimos após estudos realizados pelo 
Atuário Roberto Montello, a aprovação por parte da 
Casal/Patrocinadora e da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc), a mudança do 
Regulamento da Funcasal no que se refere à correção dos 
benefícios complementares. O índice adotado até 2009 era a 
Taxa Referencial  (TR). Com o ajuste para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), os benefícios complementares 
passaram a ser corrigidos anualmente pela inflação. Foi uma 

vitória para todos.
Outra conquista que demonstrou o comprometimento da 

diretoria executiva da Fundação foi a adesão ao Programa de 
Educação Previdenciária em 2008. Poucas entidades de 
previdência complementar de nosso país àquela época tinham 
esse programa implantado em suas entidades. A Funcasal fez o 
projeto e foi aprovado pela Previc, em primeira mão. O 

estamos praticando e divulgando todos os anos 
junto aos participantes.

A  a t iv idade  de  r ecadas t r amento  dos 
participantes ativos e assistidos da Fundação 
também é um compromisso que a diretoria executiva 
tinha que efetivar, cumprindo a legislação. 
Anualmente, todas as gerências regionais da 
Casal/Patrocinadora recebem a visita da diretoria 
executiva para as ações de recadastramento e 
divulgação de novas informações sobre nossa 
entidade. Todos os anos os objetivos estão sendo 

integralmente cumpridos.
A Funcasal, ao longo do tempo não parou de crescer em 

número de participantes. Mesmo considerando a rotatividade 
dos 'concurseiros' em nossa Casal/Patrocinadora, o 
crescimento do numero de participantes tem sido bastante 
significativo. Confira mais informações na página 4.

O pa t r imônio  da  Fundação  t ambém cresceu 
significativamente. O índice aplicado na correção do débito 
existente em mãos da Casal/Patrocinadora é o INPC + 6%a.a., 
correspondendo a praticamente a Meta Atuarial, garantia de 
sobrevivência do Plano de Benefícios da Funcasal. 

Benefícios alcançados dignos de registro para a nossa entidade:
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Veja a evolução dos valores pagos pela Funcasal 
com a  mudança da para oTR  INPC

ntre os maiores benefícios Ea l c a n ç a d o s  p e l a  a t u a l 
administração, a mudança do 

Regulamento de Benefícios, que trata do 
índice de correção dos benefícios a que 
têm direito seus participantes, vale ser 
destacada.

O corpo diretivo da Fundação, bem 
como seus conselheiros, tiveram muito 

critério e cuidados ao pesquisar ao longo 
dos últimos oito anos o resultado dos 
benefícios pagos, considerando-se o 
índice utilizado até 2010 e após esse ano. 
Vejam no quadro a seguir a diferença 
brutal e que foi conseguida para todos, 
participantes atuais e futuros. Uma 
preocupação constante para a diretoria, é 
a necessidade dos futuros dirigentes 

ficarem vigilantes às mudanças de 
direcionamento da economia de nosso 
país. Há uma necessidade constante de 
que os índices de correção sejam sempre 
analisados e ajustados para o que melhor 
atenda aos participantes.

Veja nos quadros a seguir os dados 
comparativos:

 

   

  

 
 

 

 

 

   

   

COMPARATIVOS TR X INPC (janeiro/dezembro)

ANO
 

TR (%)
 

INPC (%)
2009  0,7090  4,1137

2010  0,6867  6,4302

2011
 

1,2079
 

6,0799

2012

 
0,2897

 
6,1978

2013 0,1910 5,5627

2014 0,8592 6,2283

2015 1,7954 11,2836

2016 2,0125 6,5800

 
 

Tendo como exemplo dois valores de 
benefícios (R$ 500,00 e R$ 1.000,00) e 
aplicado os índices, sobrepondo ano a 
ano, encontramos valores significativos 

quando comparamos os resultados 
alcançados. Até 2009 a correção dos 
benefícios era feita através da aplicação da 
TR sobre o valor anterior. A partir de 

2010, com a mudança do Regulamento da 
Funcasal os benefícios passaram a ser 
reajustados pelo INPC e os resultados são 
os mostrados no abaixo.

 

 

 

 

 

 

ANO  
COMPARATIVOS DE VALORES DE BENEFÍCIOS (exemplos)

R$ 500,00 -
 31/12/2009      x TR

 

R$ 500,00
 

-
 31/12/2009    x INPC

 

R$ 1.000,00
 

-
 31/12/2009 x TR

 

R$ 1.000,00 -
31/12/2009 x INPC

2010

 
503,55

 
520,57

 
1.007,90

 
1.041,14

2011

 

507,01

 

554,04

 

1.014,01

 

1.108,09

2012

 

513,13

 

587,73

 

1.026,26

 

1.175,46

2013

 

514,62

 

624,16

 

1.029,23

 

1.248,31

2014

 

515,60

 

658,88

 

1.031,20

 

1.317,75

2015

 

520,03

 

699,92

 

1.040,06

 

1.399,82

2016

 

529,37

 

778,90

 

1.058,73

 

1.557,77

2017 540,02 830,15 1.080,04 1.660,30

Aumento de: R$ 40,02/mês R$ 330,15/mês R$ 80,04/mês R$ 660,30/mês

O resumo dos índices (TR e INPC) efetivados, ano a ano, conforme divulgado pelo Governo Federal: 

Vejamos os resultados, com os exemplos citados, caso os benefícios fossem corrigidos pela TR (anteriormente) e 
pelo  INPC (atualmente). Os valores em 2009 e 2017 são significativos:

 

     

       

 

Fique por dentro das informações da sua Fundação

Acesse: www.funcasal.com.br
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 Plano de Benefícios Definidos nº 01 da Funcasal, Oencerrou o ano de 2016 com um total de 1.421 
participantes, sendo 811 ativos e 610 assistidos, 

dentre os quais 171 são pensionistas. 
Dos 811 participantes em atividade, 2 são ex-empregados 

que optaram por permanecer vinculados ao plano de 

benefícios, custeando, além da sua contribuição, também a que 
caberia ao patrocinador.

No período de julho de 2007 a dezembro de 2016, foram 
realizadas 234 novas adesões à Funcasal.

Acompanhe a evolução de quantidades de participantes no 
período julho de 2007 a dezembro de 2016:

 

 

 
 

 

PARTICIPANTES    2007    2008    2009   2010  2011    2012   2013     2014      2015    2016 

 
Ativos                   905      884       837     807 

     
854        798       789      764      762         811

Assistidos            445      521       547     578      554       573        585        591     585        610
 

Total                 1.350   1.405    1384   1.385   1.508    1.371     1.374    1.355   1.347     1.421

 
Total de benefícios pagos pela Funcasal em dezembro de 2016

 

 
  

esde de 1º de janeiro de 2017, os segurados da Previdência Social e Participantes da Funcasal tiveram os seus Dbenefícios reajustados em 6,58%.Confira abaixo os fatores de reajustes dos benefícios concedidos pela Fundação, 
de acordo com as respectivas datas de início de complementação, aplicáveis a partir de janeiro deste ano.

 

        

        

        

        

        

        

         

         

         

REAJUSTE (%)

Até janeiro/2016

 em fevereiro/2016

 
em março/2016

 
em abril/2016

 

3,55

em maio/2016

 

2,89

em junho/2016

 

1,89

em julho/2016 1,42

em agosto/2016 0,77

em setembro/2016 0,46

em outubro/2016 0,38

em novembro/2016 0,21

em dezembro/2016 0,14

Dados da Seguridade da Fundação 

 
 

BENEFÍCIO  TOTAL

APOSENTADORIA ESPECIAL  
APOSENTADORIA POR IDADE  

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  

APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO
AUXILIO DOENÇA          
PAGAMENTO ÚNICO         
PENSÃO POR MORTE         171

633TOTAL

30
34
96
288

5
9

Reajustes dos benefícios da Funcasal e do INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

$
Reajuste do salário 

mínimo e do teto 
previdenciário

O valor do salário mínimo foi 
reajustado em 6,58% desde 1º de 
janeiro de 2017, passando de R$ 

880,00 para R$ 937,00. 
Da mesma forma, o teto 

previdenciário do INSS, teve o 
mesmo índice aplicado, passando 
de R$ 5.189,82 para R$ 5.531,31.
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A Funcasal iniciou um processo de alteração 
do Regulamento de Benefícios, ao qual está 
propondo melhorias resultando em boas 

praticas de governança e adequação legal. O novo 
Regulamento já foi aprovado pelos órgãos estatutários, 
Diretoria da Patrocinadora e o  Conselho de 
Administração da Casal e foi submetido à analise da 
Supe r in t endênc i a  Nac iona l  de  P rev idênc i a 
Complementar (Previc). Confira as principais mudanças:

èIntegração ao custeio normal do plano, do custeio 
da antecipação da entrada em comple-mentação da 
aposentadoria especial ou em comple-mentação de 
aposentadoria por tempo de serviço/ contribuição com 
conversão de tempo de serviço especial em normal;

è Registro no Regulamento, de que será destinado, 
como custeio administrativo, 0,5%/6%=0,0833 dos 
corres-pondentes ou 8,33% dos correspondentes encargos, 
incluídos nas respectivas prestações amortizantes  dos débitos 
da Patrocinadora/Casal como o Plano BD Nº 01 da Funccasal.

è Alteração do índice de correção do saldo de Reserva de 
Poupança dos Participantes Ativos, de Taxa Referencial (TR) 
para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Acompanhe algumas mudanças no Regulamento de 
benefícios da nossa Fundação  

As adequações e melhorias que não introduzem 
riscos atuariais adicionais, sendo que as mesmas 
observam o direito adquirido e acumulado de todos os 
participantes.

IMPORTANTE!

Calendário de pagamento dos benefícios da Funcasal
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Marigleide 
Correia de 
Macedo 
atuou em 
algumas 
unidades da 
Casal como 
agente de 
administração, entre 
elas a Diretoria de 
Operações. 
Aposentada desde 
julho de 2013,ela gosta 
de estar com a família 
e aproveitar para 
conhecer novos 
lugares.

 Marigleide é casada 
com Eraldo Macedo.

 

Evolução do patrimônio da Funcasal

 
Discriminação  2011  2012  2013  2014 2015 2016

Patrimônio da Funcasal (BD e PGA)

 
125.642.416,13

 
136.529.008,97

 
145.913.904,28

 
158.231.837,73 178.372.754,76 194.127.570,83
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Evolução do Patrimônio da FUNCASAL 

 

Nossa Homenagem
Laelson 

Melo 

Freitas 

trabalhou 

em algumas 

unidades da 

Casal, entre 

elas a 

antiga 

Gerencia de Suprimentos 

(Gesup), onde fez muitos amigos. 

Participante fundador da 

Funcasal, aposentou-se em abril 

de 2004, por tempo de 

Contribuição.

Casadp com Maria Madalena e 

pai de dois filhos, Laelson agora 

está curtindo o merecido 

descanso, aproveitando para se 

dedicar à jardinagem,  viagens e 

ao convívio com os seus quatro 

netos. 

Maria do 

Rosário Tenório 

dos Santos, foi 

secretária de 

Diretoria por 

muitos anos. Mãe 

de uma moça, a 

qual considera 

seu maior 

presente de Deus, Rosário, como era 

conhecida na Casal, sempre gostou de 

culinária. Agora, aposentada (?) 

trabalha profissionalmente  na área da 

gastronomia, sendo bastante 

contratada para festas e eventos. 

Sempre presente na história da 

Companhia, participou do início do 

Coro “Águas que Cantam” e continua 

a soltar a voz em suas apresentações 

com o grupo. Entre seus prazeres 

estão viajar,  cantar na Igreja e 

aproveitar sua  família.

No período de 2011 a 2016, o Patrimônio da FUNCASAL, teve uma evolução de 
54,50%. Veja nos quadros abaixo como ocorreu essa evolução.
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