
CASANPREV A SERVIÇO DE QUEM?

P
arece mentira, mas 
é verdade. A Casan-
prev nem bem aca-

bou de ser constituída e já 
dá os primeiros sinais que 
nasce como sendo um apên-
dice do Presidente da Casan 
e/ou de sua Diretoria.
A Entidade deve estar a 

serviço dos seus Partici-
pantes e não da Diretoria da 
Empresa.
 Durante as reuniões 

que tivemos com o Pre-
sidente Walmor de Luca, 
expressamos nossa opinião 
para o bom andamento da 
Entidade.
 Alertamos que deveria 

ser tomado como parâme-
tro a forma de composição 
de Diretorias das outras 
Fundações de Previdência 
Complementar de Santa 
Catarina, como a Celos, 
Elos, Previ, etc. Nestas a 
Empresa indica um Diretor 
e os Benefi ciários elegem os 
demais. Já para o Conselho 
Deliberativo sua composição 
é paritária, e estes necessa-
riamente são Benefi ciários, 
ou seja, mantêm algum vín-
culo com a empresa mante-
nedora. 

 Walmor de Luca disse 
que ouviria os Sindicatos, 
na pessoa do Conselheiro 
Jucélio Paladini, porém o 
que se viu foi o contrário.
 Buscando compor uma 

Diretoria, Conselho Deli-
berativo e Conselho Fiscal 
que representassem um 
pensamento mediano entre 
os interesses da Casan e 
de seus trabalhadores/as, o 
Conselheiro Jucélio Paladi-
ni apresentou uma relação 
contendo nomes de com-
panheiros/as para compor 
os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da Casanprev.
 Procurou-se traçar al-

guns critérios, entre outros, 
destacamos: capacidade 
técnica e política, bom rela-
cionamento com a catego-
ria, representatividade nas 
diversas regiões do Estado, 
mescla de servidores/as 
com mais tempo de trabalho 
com o pessoal contratado 
nos últimos anos.
 Em nosso entendi-

mento, estes seriam alguns 
critérios democráticos que 
dariam confi abilidade e se-
gurança aos Benefi ciários 
casanianos.

 Entretanto, Walmor 
de Luca desprezou a nossa 
posição. Foi buscar no mer-
cado, como diz ele, o Presi-
dente da Casanprev. Impôs 
goela abaixo a maioria da 
nominata dos membros do 
Conselho.
 A Entidade deveria ser 

de seus participantes e não 
deve servir de massa de ma-
nobra política da Diretoria da 
Casan. Afi nal, a expressiva 
quantia de recursos fi nan-
ceiros que será aportada na 
Casanprev pertence a nós 
trabalhadores/as. E a parte 
dos recursos que a Casan 
irá aportar é da Casan, 
Empresa Pública, e não do 
Presidente da Estatal ou do 
Governador do Estado. 
 Tudo em vão! Da for-

ma como vai, a tendência 
é que os Sindicatos não 
avalizem este Plano, e tam-
pouco aprovem o repasse 
dos recursos fi nanceiros do 
PAD em poder da Fucas à 
Casanprev.
 Fica o nosso re-

púdio, pela forma uni-
lateral, desleal e sem 
transparência neste 
processo.

IMPLANTAR AS ALTERAÇÕES DA 
COMISSÃO PARITÁRIA JÁ!

A Comissão Paritária 
aprovou propostas 

para alterar o Estatuto e o 

Regulamento do Plano de 
Complemento à Aposenta-
doria, conforme apresenta-

do pelo Conselheiro Jucélio 
Paladini em seu Boletim n° 
02 de março de 2008.

Sintaema-SC, Senge, Sindecon, Sincópolis, Sindalex, Saesc, Sintec, 
Sinsesc e Jucélio Paladini – Repr. dos Trab. no Conselho de 

Adm. da Casan.

SINDICATOS ALERTAM:

  
 Florianópolis, 02/04/2008.


