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Filie-se ao SINTAEMA
A nossa força nasce da nossa perseverança!

CASANPREV

No dia 20/11, em reunião do Con-
selho de Administração da Casan, 
foi aprovado o provisionamento 
de recursos para constituição do 
novo Plano de Complemento à 
Aposentadoria, bem como, o Regu-
lamento do Plano Misto de Benefí-
cios Previdenciários e o Estatuto da 
Casanprev. A proposta aprovada 
mantém basicamente as mesmas 
características do Programa de 
Auxilio ao Desemprego – PAD, que 
era administrado pela Fucas.

Os próximos passos serão em 
busca do registro, da aprovação do 
regulamento e do Estatuto junto a 
Secretaria Nacional de Previdên-
cia Complementar, exigências de 
ordem legal que necessariamente 
precisam ser cumpridas.

O fato é positivo. Entretanto, 
exigirá de nós concentração de es-
forços e muita luta para conseguir-

mos melhorar o Plano, segundo os 
interesses dos/as trabalhadores/as. 
Entre outras questões que discor-
damos, está a necessidade dos 
participantes contribuírem com o 
percentual de 4,6%, novamente.

  Em nosso entendimento, 
desde 1994 os trabalhadores/as já 
contribuem com 4,0%, portanto 
é admissível que devemos contri-
buir com mais 0,6% e não 4,6%. 
Outras questões precisam ser 
conquistadas como a elevação do 
benefício mínimo de 10% para 20% 
, a necessidade de manutenção do 
Plano de Saúde na aposentadoria 
e a democratização do Estatuto, 
com a eleição direta de no mínimo 
2 (dois) diretores da Casanprev e 
não apenas 1(um), como foi apro-
vado. 

Na reunião, o conselheiro Jucélio 
Paladini já apresentou estas e ou-

tras propostas, porém as questões 
principais foram rejeitadas.

No dia 21/11, a comissão paritá-
ria constituída através do Acordo 
Coletivo de Trabalho inicia seus tra-
balhos e terá como objetivo prin-
cipal analisar o plano constituído 
e apresentar propostas para o seu 
aperfeiçoamento.  Paralelamente 
vamos iniciar a grande batalha 
para buscar repatriar a totalidade 
dos recursos do Programa de Au-
xílio Desemprego-PAD, que estão 
em poder da Fucas e do Promotor 
Público. Afinal o dinheiro é exclusi-
vamente nosso e não de terceiros. 
Estes recursos podem auxiliar de 
forma decisiva na melhoria do 
Plano.

Chegou a hora. Sem dúvida esta 
será mais uma batalha que exigirá 
de todos/as nós muita unidade e 
disposição para a luta.

Plano de Complemento à Aposentadoria:
Foi dada a largada

Mais uma batalha que exigirá de todos/as 
nós muita unidade e disposição para a luta



IV Marcha Nacional da Classe Trabalhadora
MARCHA À BRASÍLIA

O SINTAEMA irá participar da IV Mar-
cha Nacional da Classe Trabalhadora à 
Brasília e está disponibilizando recursos 
para 10 (dez) trabalhadores/as. Os inte-
ressados devem entrar em contato com 
o dirigente Mário Dias pelos telefones 
(48) 3224-3868/ 9925-9427, até o dia 30 
de novembro. Lutamos:

•Pela manutenção dos hospitais e 
universidades federais vinculadas ao 
Ministério da Educação;
•Pela valorização e universalização 

dos serviços públicos com qualidade;
•  Pela reforma agrária e uma política 

estruturante para a agricultura familiar;
•   Por uma reforma política que 

garanta a ética e o compromisso dos 
ocupantes de cargos políticos para com 
a classe trabalhadora;
•  Pela reforma no judiciário que ga-

ranta a transparência e democracia nas 
instâncias e trâmites judiciais;
•  Por uma política permanente de 

valorização do salário mínimo;
•  Pela defesa e fortalecimento das 

empresas públicas, como Celesc, Casan 
e estabelecimentos públicos de saúde, 
como HEMOSC/CEPON;
•   Pela retirada do BESC do Plano 

Nacional de Desestatização e pelo forta-
lecimento da instituição como mecanis-
mo de desenvolvimento da população 
catarinense;

•  Contra o racismo e o preconceito 
de qualquer natureza;
•  Pela manutenção do poder de com-

pra dos aposentados e pensionistas;
•  Contra a adoção de política econô-

mica e monetária pautada nas diretrizes 
de política econômica do FMI;
•  Contra a ALCA e todos os acordos 

bilaterais que impliquem em prejuízos 
da classe trabalhadora, e pela integração 
soberana entre as nações;
•  Pela Convenção 151 da OLT Direito 

de greve no serviço público;
• Contra todas as formas de precariza-

ção das relações de trabalho, como ter-
ceirização, contrato temporário, banco 
de horas e trabalho informal.

Comemoração com a categoria
SINTAEMA 30 ANOS

O SINTAEMA participou das 
festividades da Fascan, ocorridas 
no último final de semana no norte 
da Ilha de Florianópolis. Trabalha-
dores e trabalhadoras de diversas 
regiões do Estado estiveram pre-
sentes na confraternização. No 
evento o sindicato comemorou 
os 30 anos de lutas, prestando 
homenagem aos ex-presidentes 
e premiando com um aparelho de 
DVD a ganhadora do concurso do 
slogan Suzana Nunes Brandl, da 
agência de Criciúma, com a frase  
“A nossa força nasce da nossa 
perseverança“

1. SINTAEMA presta homenagem à categoria 
através de exposição fotográfica das principais 
batalhas travavas nestes 30 anos; 
2. Trabalhadores e trabalhadoras prestigiam as 
comemorações;
3. Os ex-presidentes do SINTAEMA que 
estiveram presentes Odair Rogério da Silva, 
Jucélio Paladini, Carlos Fernando de Moraes 
Barros e Amaro Nelson Coelho.
4. O ex-presidente Luiz Alberto de Mello 
também foi homenageado no local de trabalho;
5. O dirigente da agência, Luiz Fernando Del 
Ré, faz a entrega do prêmio para Suzana em 
Criciúma.

Plano Agregado
O SINTAEMA assinou 
contrato com a Uni-
med no dia  14/11 
para administrar, de 
forma provisória e 
transitória, os Planos 
de Saúde Agregados 
da FUCAS. Para mais 
informações Sintaema 
(48)3224-3868 e/ou 
Eneas (48)3221-5065.
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