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H
á algum tempo es-
tamos  discutindo o 
PDVI e de forma es-

pecial melhorias no mesmo. 
O objetivo é que as pessoas 

possam aderir a um  programa 
que possibilite minimamente 
manter o padrão de vida da ativa, 
proporcionando assim a justa 
tranquilidade na aposentadoria. 

Evidentemente que para a Ca-
san o PDVI também é uma ótima 
saída, pois reduz consideravel-
mente a folha de pessoal com 
o desligamento de empregados 
com maior tempo de serviço e 
cosequentemente com uma re-
muneração maior do que o piso 
inicial.

Este assunto tem sido discuti-

do em várias reuniões do Conse-
lho. Atualmente está com o Con-
selheiro Neri  Nader, relator, que 
deverá apresentar seu parecer 
na próxima reunião, para delibe-
ração dos Conselheiros. 

Conheça a proposta, na ínte-
gra, deste Conselheiro com o 
aval dos Sindicatos, apresentada  
ao Conselho  de Administração.

Companheiros/as,

PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA INCENTIVADA  
1 - A rescisão contratual será pro-

movida sem justa causa, com a qui-

tação da multa compensatória de 

40% do FGTS prevista na legislação 

vigente, abatendo-se o valor res-

pectivo, da importância a ser paga 

a título de incentivo em decorrência 

da adesão ao referido programa, no 

valor máximo de 10% do valor do in-

centivo mensal.

2 - O empregado que optar pela 

modalidade de rescisão contratual, 

deverá  renunciar aos fundamentos  

prevista na ação trabalhista que trata 

dos critérios de rescisão contratual, 

atualmente em trâmite no Tribunal 

Superior do Trabalho. 

3 - Alteração do percentual de be-

nefício dos programas  PIA/ PDVI de 

10% e  70% para 15% e 75%.

4 - Reabrir  prazo de 90 ( noventa) 

dias para novas  inscrições no PDVI. 

5 - Fixar a data de pagamento dos 

benefícios do PDVI no mesmo dia do 

pagamento dos salários do pessoal 

da ativa. 

6 - Estender o pagamento mensal 

do PDVI para quem( com 58 anos)não 

atingir as condições para aposenta-

doria junto ao INSS, até a data que 

esta condição seja alcançada.

7 - Permitir a inscrição no PDVI 

apartir dos 48(quarenta e oito) anos 

de idade, devendo a efetivação de o 

seu desligamento ser efetuado a par-

tir dos  50 (cinquenta) anos comple-

tos.

8 - Manter aberta as inscrições ao 

PDVI para quem vier completar a ida-

de mínima exigida. Após completar a 

idade estes terão 90 dias para efetuar 

sua inscrição no Programa.

9 - Excluir do Programa (item im-

pedimentos) a obrigatoriedade dos 

participantes  desistirem de ações na 

justiça para ingresso no PDVI.

10 - O PDVI deverá ser objeto de 

Acordo fi rmado entre os Sindicatos 

e Casan.

Com a inclusão das questões aci-

ma, certamente o programa atrairá 

um maior número de interessados. 

Há de se considerar que segundo os 

estudos levantados pela Casan, pra-

ticamente metade do  público alvo 

não efetuou a inscrição. 

Também devemos considerar que 

dentre os inscritos, há inúmeras  ma-

nifestações no sentido de que estes 

somente efetuarão  a rescisão con-

tratual mediante melhorias no Pro-

grama.

Diante de  tal situação e analisando 

os estudos realizados pela GRH, não 

resta dúvidas que o ingresso de um 

maior número possível de emprega-

dos no Programa é altamente positi-

vo para a Empresa.
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