
A 
Casanprev mesmo com 
suas limitações é conquis-
ta da categoria. Devemos 

compreender que a mesma está ini-
ciando suas atividades e assim várias 
questões necessitam de aperfeiçoa-
mento.

É crescente o número de traba-
lhadores que buscam informações 
junto à Diretoria do Sindicato sobre 
a Casanprev, especialmente nos últi-
mos 30 dias.

São várias as dúvidas. Entre outras 
destacam-se: 

A Casanprev é segura? Como fun-
ciona o pagamento dos benefícios? 
A carência de 5 anos não é muito 
tempo? Nós temos que pagar mais 
4,6%, novamente? A Casanprev ga-
rante plano de saúde? Devo ou não 
fazer a adesão à Casanprev?

São questionamentos pertinentes 
e compreensíveis. Certamente estas 
e outras dúvidas estão sendo escla-
recidas pelos integrantes da Direção 
da Casanprev nas inúmeras reuniões 
que estão realizando nos principais 
locais de trabalho.

Também é interessante que cada 
um leia com atenção o Estatuto da 
Casanprev e o Regulamento do Pla-
no de Benefícios que está disponível 
na página da Casanprev www.ca-
sanprev.com.br e do Sintaema www.
sintaema-sc.org.br. Assim você terá a 
informação segura. Persistindo a dú-
vida entre em contato com a Direção 

da Casanprev ou mesmo com o Diri-
gente do Sindicato de sua Região.

1) A Casanprev é segura? A Enti-
dade está completamente regulari-
zada conforme as exigências da le-
gislação atual e possui seu registro 
para funcionamento junto à Secre-
taria Nacional de Previdência Com-
plementar. Evidentemente que sua 
sobrevivência depende em muito da 
sobrevivência da Casan, que é sua 
Mantenedora, assim como a Celos 
depende da Celesc, a Elos da Eletro-
sul, etc.

2) Quanto à necessidade de paga-
mento de 4,6% do salário, devemos 
esclarecer que quem  1 zer a adesão 
à Casanprev é obrigado a contribuir 
com o percentual de 4,6% ao mês, 
mesmo quem já vinha contribuin-
do com o Plano de Complemento à 
Aposentadoria (PAD) com 4% desde 
1994. Da mesma forma a Casan será 
obrigada a contribuir com 4,6% para 
cada associado à Casanprev.

Desde que foi constituída a Casan-
prev, os Sindicatos e o Conselheiro 
Jucélio Paladini estão buscando ne-
gociação junto à Direção da Casan 
a1 m de equacionar esta questão, 
sem sucesso até o momento.

Nossa proposta é que a nossa con-
tribuição seja de 0,6%, pois já esta-

mos contribuindo com 4% desde 
1994. Na prática quem contribuía 
com o PAD irá pagar 8,6% e a Casan 
com 0,6%, ou seja, apropriou-se de 
4% que é  nosso. Já quem ingres-
sou na Casan após 1994 contribuirá 
com 4,6% e a Casan também pagará 
4,6%.

3) Quanto à carência de 5 anos. 
A carência de 5 anos é obrigatória 
para passar a receber benefício da 
Casanprev, ou seja, é tempo mínimo 
necessário para constituir um fundo 
de reserva. Caso tivéssemos todos os 
recursos não seria necessário. Entre-
tanto, este tempo de carência não al-
tera em nada para quem for se desli-
gar da Casan pelo PDVI com vínculo, 
ou melhor, é até positivo para quem 
tem idade superior a 53 anos, pois o 
PDVI será prorrogado e conseqüen-
temente o plano de saúde. Exemplo: 
um trabalhador com 57 anos faz a 
adesão à Casanprev e logo após se 
desliga da Casan pelo PDVI com vín-
culo, terá o PDVI prorrogado até 62 
anos, 1 cando garantido o plano de 
saúde também. Neste caso, a partir 
desta idade o trabalhador passará a 
receber o benefício da Casanprev e 
não mais da Casan, porém sem pla-
no de saúde.

Resumindo: para quem se desligar 
da Casan pelo PDVI sem vínculo sem 
ter cumprido a carência de 5 anos 
certamente terá prejuízos.

Buscando 

Responder
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ADESÃO À CASANPREV ATÉ O DIA 07/10



PDVI É MUITO REBAIXADO
1) PDVI é um instrumento que as Empresas utilizam 

para estimular as pessoas se desligarem da mesma, ge-
ralmente para 1 ns de aposentadoria.
2) No caso da Casan, a proposta de PDVI apresentada, 

do ponto de vista 1 nanceiro não apresenta estímulo al-
gum, pelo contrário.
3) Além de ser rebaixado, a Casan ainda exige que o 

trabalhador desista das ações judiciais onde buscam 
seus direitos. Isto é um absurdo. O Sindicato está toman-
do as providências jurídicas cabíveis contra esta exigên-
cia ilegal;
4) Exigem que a rescisão do contrato de trabalho seja 

efetuada até dezembro, caso contrário não pode aderir 
a um possível novo PDVI. Isto é uma chantagem, pura 

pressão.
5) Aderir ao PDVI e não ter garantia de um plano de 

saúde após os 58 anos ou quando terminar o PDVI, é 
uma fria, basta conferir com os companheiros que saí-
ram pelo PDVI anterior.
6) O percentual da remuneração pago é muito baixo. É 

praticamente a metade da remuneração. Assim não dá, é 
jogar o emprego fora e não tem volta.
7) VAMOS EXIGIR A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

DA COMISSÃO PARITÁRIA antes de aderir ao PDVI.  Aí sim 
é possível pensar em sair pelo PDVI e ter uma vida razo-
ável, do contrário é vender o emprego e sobreviver em 
condições precárias, sobretudo no momento da vida em 
que a gente mais precisa de assistência.

Na reunião do Conselho de Administração realiza-
da dia 25 de agosto, o Conselheiro Jucélio Paladini 
posicionou-se da seguinte forma: 
>> Favorável à prorrogação e/ou instituição de um 

novo PDVI, porém em novas bases. Paladini propôs 
que o mesmo fosse alterado, incorporando o item 
2.2 da proposta elaborada pela Comissão Paritária, 
constituída a partir do ACT 2007/2008, ou seja, ele-

var o percentual de 70% para 75% e de 10% para 
15% o percentual mínimo do benefício recebido so-
bre a remuneração da ativa.
>> Excluir do PDVI a exigência de desistir de qual-

quer tipo de ação judicial contra a Casan para aderir 
ao mesmo. Em nosso entendimento há ilegalidade 
nesta exigência. No entanto, a proposta apresenta-
da foi rejeitada pelo demais conselheiros.

Voto do Conselheiro Jucélio Paladini

4) A Casanprev garante o plano de 
saúde? Infelizmente não garante. 
Este sem dúvida é um dos grandes 
problemas. Quando o participante 
passar para a condição de bene1 ciá-
rio (começar a receber o benefício da 
Casanprev) deixará de ter direito ao 
plano de saúde.

É possível constituir um plano de 
saúde no futuro? Possível é, entre-
tanto se não estiver desde já garan-
tido em Acordo Coletivo que após os 
5 anos  de carência o plano de saú-
de será mantido, di1 cilmente iremos 
conquistá-lo. 

O Conselheiro Jucélio Paladini, des-
de 2007, vem propondo a criação  
de uma Caixa de Assistência para no 
futuro administrar o plano de saú-
de. Idêntica proposta foi apresenta-
da pela Comissão Paritária no início 
deste ano, até agora não aceita pela 
Diretoria da Casan. 

5) Como funciona o pagamento 
dos benefícios? Como é uma questão 
meramente técnica, orientamos efe-

tuar uma consulta ao  Regulamento 
de Benefícios da Casanprev  e/ou os 
Diretores da mesma para maiores es-
clarecimentos.

6) Quanto à adesão, devemos ou 
não fazê-la? Evidentemente que esta 
é uma decisão de caráter pessoal. 

Acabamos de expor algumas ques-
tões que precisam ser equacionadas 
para propiciar melhorias. Entretanto, 
o prazo 1 nal para adesão termina em 
07/10/2008. Após esta data será obri-
gatório o pagamento de um deter-
minado valor (jóia).

É evidente que quem 1 zer a adesão 
à Casanprev e estava no PAD, de uma 
forma e de outra, estará concordan-
do em pagar mais 4%.

Diante da realidade que estamos 
vivenciando, nossa orientação é no 
sentido que os trabalhadores pos-
sam fazer sua  a adesão à Casanprev 
dentro dos prazos estipulados.

Entretanto, a adesão deve estar 
condicionada ao compromisso de 
luta que teremos que desenvolver 
para buscar implantar o conjunto de 
propostas elaboradas pela Comissão 
Paritária, instituída pelo Acordo Cole-
tivo 2007/2008, como a elevação do 
benefício de 10% para 15% , de 70% 
para 75%, criação da Caixa de Assis-
tência, plano de saúde, entre outras. 
Acesse nossa página na internet e 
con1 ra a proposta na íntegra.

A luta pela implantação destas pro-
postas necessariamente deve ser 
uma batalha que deverá ser travada 
por todos os integrantes de nossa ca-
tegoria.

Somente com a conquista destas 
melhorias será possível a1 rmar que 
o Plano de Complemento à Aposen-
tadoria poderá nos trazer uma apo-
sentadoria razoavelmente digna, ou 
seja, manter  nosso padrão de vida. 

Não nos esqueçamos, apesar de to-
das as di1 culdades, quem luta con-
quista. Esta tem sido a nossa trajetó-
ria e dos trabalhadores em geral. 

Aderir para garantir

Lutar para melhorar


