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Casanprev vai entregar 
seu primeiro contracheque 

dia seis de setembro
Dia seis de setembro de 2013 vai 

entrar para a história da Casanprev. 
Numa solenidade às 9h30 será entre-
gue o primeiro contracheque com o 
benefício de aposentadoria a um par-
ticipante. É o momento em que a Ca-
sanprev começa a realizar a sua fun-

ção primordial, que é complementar 
a aposentadoria e ajudar os partici-
pantes a terem uma vida pós-laboral 
mais tranquila e segura. A Casanprev 
foi fundada para oferecer benefícios 
previdenciários que proporcionem 
uma melhor qualidade de vida para 
os seus participantes e assistidos. 

Simbolicamente a entrega do pri-
meiro contracheque é o fechamento 
do primeiro ciclo da entidade. “Esta-
mos passando para a segunda fase 

de nossa existência, que é a de cum-
prir os nossos compromissos previ-
denciários; atingimos a maturidade 
e começamos a realizar a nossa fun-
ção principal”, destaca o diretor pre-
sidente Adir de Oliveira.

Para o diretor administrativo e 
de seguridade, Fernando Barros, é 
um momento de consolidação que é 
uma conquista de toda a categoria. 
“Uma fundação previdenciária sólida 
é um desejo de muitos anos, muita 
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Adir de Oliveira

gente se aposentou sem ver este 
sonho realizado, mas agora a Casan-
prev é realidade”, comemora.

O evento do dia seis de setembro 
será no auditório da sede da Casan, 
em Florianópolis, e é aberto aos 
participantes e demais trabalhado-
res da empresa.

A equipe da Casanprev está à dis-
posição para esclarecer as suas dú-
vidas e auxiliar nos procedimentos 
para a concessão do seu benefício.
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Conselho Deliberativo aprova  
nova estrutura para diretoria

O Conselho Deliberativo da Casan-
prev aprovou por unanimidade mudan-
ça estatutária extinguindo o cargo de 
Diretor Administrativo-Financeiro. Des-
ta forma, a Diretoria da Fundação pas-
sará a ter um Diretor Presidente e um 
Diretor de Seguridade sendo que as 
atribuições do cargo de Diretor Admi-
nistrativo-Financeiro serão distribuídas 
entre as duas diretorias. A mudança no 
estatuto teve a ciência e concordancia 
da Patrocinadora do Plano CASANPREV

Outra mudança proposta é em 
relação ao processo de escolha do 
Diretor Presidente que atualmente é 
indicado pela Patrocinadora e a par-
tir da aprovação da proposta, passa-
rá a ser eleito pelos participantes. 

A Patrocinadora continua indicando 
membros para os Conselhos.

A modificação tem razões opera-
cionais e financeiras. “Somos uma 
Entidade pequena, com as altera-
ções aprovadas ganhamos em agi-
lidade e fazemos uma economia 
importante dos recursos da Casan-
prev”, destaca o atual Diretor Presi-
dente Adir de Oliveira, que acumula 
o cargo de Diretor Presidente por in-
dicação da Patrocinadora. Para ele o 
novo formato é coerente com a ma-
turidade que a Casanprev atingiu em 
termos de governança corporativa, 
com relacionamento estável com a 
Patrocinadora.

O Diretor de Seguridade Fernando 
Barros acredita que a Entidade deu 

um passo à frente. “Agora toda a nos-
sa Diretoria será eleita diretamente, o 
que reforça a representatividade e a 
visão democrática sobre a qual a Ca-
sanprev foi criada, é um amadureci-
mento que conta com a sensibilidade 
da empresa”, salientou Barros.

A redução no número de cargos 
na diretoria é uma medida moderni-
zadora e econômica, a principal razão 
é ampliar a estrutura técnica para 
atender a complexa e exigente legis-
lação da previdência complementar 
e atender melhor aos participantes. A 
alteração estatutária já se encontra 
em tramitação na Câmara Técnica 
da Secretaria Nacional de Previdên-
cia Complementar.

Guia prático para agendamento  
de atendimento no INSS

Apesar de ainda ser um processo com 
um razoável nível de complexidade, o 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 
tem buscado facilitar o acesso às infor-
mações e agilizar os procedimentos ne-
cessários para requerer o benefício. Para 
dar entrada ao seu pedido de aposenta-
doria, você pode agendar o atendimento 
com dia e hora marcada por meio do tele-
fone 135 ou diretamente na internet.

Ao ligar para o 135, o beneficiário 
deve ter em mãos:
1) O número de inscrição junto à Previ-
dência Social ou PIS/PASEP. 
2) Documentos pessoais (RG, CPF). 3) O 
número do telefone celular ou fixo, e o 
nome da pessoa de contato.

Ao ligar para o 135, você também 
poderá se informar da documentação 
necessária para a solicitação do seu 
benefício. O serviço está disponível de 
segunda a sábado, das 7h às 22h. A li-
gação feita de telefone fixo ou público é 
gratuita e a de telefone celular tem custo 
de ligação local.

Para o agendamento eletrônico de 
atendimento você deve acessar o site 
www.inss.gov.br. Tenha em mãos:
1) O número de Identificação do Traba-
lhador – NIT ou PIS/PASEP;
2) O número do telefone celular ou fixo, 
o nome da pessoa de contato (se for o 
caso), e nome e NIT do procurador, caso 
o tenha;
3) CEP da sua residência.

No agendamento eletrônico de aten-
dimento, você também poderá conferir a 
documentação necessária para requerer 
o benefício pretendido.

Em www.casanprev.com.br você en-
contra uma simulação, em 10 passos, de 
agendamento de atendimento.


