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NOTÍCIAS
IMPORTANTES.

CONFIRA!

PLANO MILÊNIO - CONTRIBUIÇÃO DE RISCO É REDUZIDA DE 1% PARA 0,65%

O resultado da avaliação atuarial realizada no encerramento do exercício de 2004 trouxe excelente
notícia para os participantes ativos do Plano Milênio:

Vale lembrar que esta contribuição é devida para a cobertura dos benefícios de invalidez, auxílio-
doença, auxílio-doença por acidente do trabalho e pensão por morte concedida antes da aposentadoria

do participante.

O novo percentual será aplicado já no pagamento de março/2005, no qual também será creditada a
diferença (de 1% para 0,65%) relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2005.

Esse importante resultado comprova o equilíbrio atuarial do Plano Milênio, consequência direta da
eficiente administração do plano e da evolução do patrimônio da CBS Previdência.

a contribuição mensal de risco
foi reduzida de 1% para 0,65%, retroativamente a janeiro de 2005.

CBS PREVIDÊNCIA ALTERA ESTATUTO

A Secretaria da Previdência Complementar aprovou, pelo Ofício 357/2005/GAB/SPC, de 24-02-2005, a
alteração do artigo 37 do Estatuto, conforme a seguir:

Redação anterior:
“Artigo 37 - Os membros da Diretoria Executiva serão de livre escolha do patrocinador principal,

podendo ser reconduzidos ao final do mandato ou destituídos a qualquer tempo.”,
dentre

os participantes

Redação aprovada:
“Artigo 37 - Os membros da Diretoria Executiva serão de livre escolha do patrocinador principal,

podendo ser reconduzidos ao final do mandato ou destituídos a qualquer tempo.”

LEIA NO VERSO DESTE INFORMATIVO: ALTERAÇÃO DAS
TÁBUAS DE MORTALIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Http:\\www.cbsprev.com.br
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AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA DOS PARTICIPANTES
PROVOCA ALTERAÇÃO DAS TÁBUAS DE MORTALIDADE

A melhoria da qualidade de vida e os avanços da ciência e da tecnologia têm contribuído para o aumento da longevidade da
população brasileira. É o que concluem pesquisas do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Essa boa notícia é facilmente comprovada pela análise do banco de dados da CBS Previdência nos últimos 10 anos, cuja
conclusão é indiscutível:

Para acompanhar essa evolução e a exemplo do procedimento adotado por inúmeros fundos de pensão, o Conselho
Deliberativo da CBS Previdência, com base em estudo atuarial específico, aprovou a

Como essas tábuas são a “fotografia” da mortalidade do conjunto de participantes em um determinado espaço de tempo, a
decisão de mudança é muito importante para a entidade, já que passa a refletir mais corretamente as probabilidades de

sobrevivência desses participantes após a aposentadoria.

Somente dessa forma a entidade pode

Para os planos de 35% e de Suplementação da Média Salarial, essa mudança acarreta o aumento das provisões matemáticas
que expressam os compromissos futuros da entidade com o pagamento de benefícios. Este aumento está sendo suportado pelo

superavit que vem sendo registrado pela CBS Previdência nos últimos exercícios.

Já no Plano Milênio, cuja aposentadoria é calculada com base nos recursos acumulados ao longo dos anos (contribuições do
participante e do patrocinador) e na expectativa de vida após a concessão do benefício, a alteração da tábua se reflete em uma
pequena redução do valor mensal da aposentadoria (em torno de 8%), já que o participante receberá benefício por mais tempo

do que o previsto com base na tábua anterior.

Por outro lado, a evolução da cota do Plano Milênio tem sido bastante expressiva nos últimos anos (veja gráfico abaixo), cuja
conseqüência direta é a valorização dos recursos destinados ao cálculo do benefício de aposentadoria.

os participantes estão vivendo cada vez mais após a aposentadoria.

alteração das tábuas de mortalidade
geral dos seus três planos de benefícios, para vigência a partir de 1.º de julho de 2005 .

dimensionar corretamente os recursos necessários para garantir o pagamento dos
benefícios por ela devidos e, portanto, preservar a saúde financeira e o equilíbrio futuro dos planos de benefícios.

QUAIS AS CONSEQÜÊNCIAS DESSA ALTERAÇÃO?

Ações como esta demonstram a responsabilidade da CBS Previdência em adotar, no momento em que se mostram
necessárias, providências em favor da segurança dos seus planos de benefícios, garantindo a sobrevivência da

entidade e, conseqüentemente, o cumprimento dos compromissos assumidos com seus participantes.
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