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A CASAN está 
n o t i f i c a n d o 
os servido-

res que alcançaram to-
das as condições para 
acessar o benefício da 
Casanprev (cinco anos 
de filiação e 58 anos de 
idade ou mais), mas que 

não se desligaram da empresa. O comunicado da direto-
ria administrativa afirma que, a partir de dezembro, a 
companhia suspenderá a contribuição de 4,6% sobre o 
salário desses trabalhadores.

A assessoria jurídica e a direção do Sintaema entende 
que a medida é ILEGAL, pois caracteriza coação da 
CASAN na tentativa de expulsar aqueles empregados 
que estão aposentados pelo regime geral da Previdên-
cia e que continuam trabalhando na empresa, no exer-
cício regular de direito, conforme decisão do STF. Isso 
porque os empregados só se tornariam elegíveis para re-
querer o beneficio da Casanprev se houvesse a rescisão 
contratual com a CASAN.

Além de ilegal, a companhia está praticando atos pre-
conceituosos e discriminatórios contra os seus empre-
gados acima de 58 anos de idade e colocando em risco 
a credibilidade da Casanprev. Tanto a empresa, quanto 
seus diretores podem responder por seus atos civil e 
criminalmente e ainda pelos direitos trabalhistas dos 
empregados.

O Sintaema, a partir desta segunda-feira, dia 21 de ou-
tubro, toma as seguintes providências:

- Notificação da CASAN para que não suspenda os pa-
gamentos a que está obrigada na condição de patroci-
nadora da Casanprev;

- Notificação da Casanprev para que assuma publica-
mente a defesa do Plano e de seus participantes;

Caso a CASAN não volte atrás, o sindicato recorrerá ao 
Procon, Tribunal de Contas, Previc, Ministério Público 
do Trabalho e Ministério Público Estadual (responsabi-
lização dos administradores da empresa). Convocará ain-
da os trabalhadores interessados para deliberar sobre as 
ações judiciais pertinentes para garantir seus direitos.

Não permitiremos que o direito conquistado com mui-
ta luta seja tirado dos trabalhadores por vontade única e 
exclusiva da direção da empresa!

SINTAEMA COBRA PLR 2012
O sindicato ajuizou ação coletiva para cobrar da 

CASAN a Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) referente ao ano de 2012. A audiência ini-
cial ocorreu no dia 18 de setembro de 2013 e o 
encerramento do processo, que tramita na 7ª Vara 
do Trabalho de Florianópolis, está marcado para o 
dia 23 de janeiro de 2014.

AÇÕES POR PLANO DE SAÚDE
O Sintaema, através de sua assessoria jurídica, ajui-

zou até o momento 93 ações judiciais com o obje-
tivo de manter e/ou restabelecer o Plano de Saúde 
Unimed para quem aderiu ao PDVI. Até o momen-
to apenas 8 decisões foram favoráveis. Em 23 ações 
(Comarca da Capital/Centro/Estreito) as liminares 
foram indeferidas e aguardamos decisão de mérito.

As 19 ações ajuizadas em São José-SC, ainda não 
tiveram despacho do pedido liminar e em outras 19 
o Juízo definiu não ser competência da Justiça Co-
mum. As demais, ajuizados em vários outros muni-
cípios do estado, ainda não tiveram despacho. Aces-
se mais informações em nosso site.


