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Auxílio-doença acidentário
tem regras mais justas
O trabalhador que contrair uma doença
cujo diagnóstico estiver relacionado ao seu
ramo de atividade terá automaticamente reconhecido o nexo com o trabalho. Esta é uma
das determinações da IN (Instrução Normativa) no 16 do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que estabelece o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP). O
novo critério para concessão de benefício acidentário, que está em vigor desde o dia 2 de

Trabalhador não precisa mais
comprovar que adoeceu por
causa do trabalho para receber
o benefício. O ônus da prova
agora é da empresa
abril, atende a uma reivindicação antiga do
movimento sindical e dos trabalhadores.
O NTEP alterou a Classificação Nacional de Atividades Econômicas e criou uma
nova tabela, que substitui a de 1992, relacionando os tipos de trabalho com as doenças descritas no Código Internacional de
Doenças (CID). No caso dos bancários, a

maioria das moléstias do sistema músculo-esquelético e dos transtornos psíquicos
passaram a ser atribuídas, por princípio,
às condições de trabalho.
Esta nova lista de doenças relacionadas às profissões inverteu o ônus da prova.
Isto quer dizer que o trabalhador não precisa mais comprovar que adoeceu por causa
do trabalho para receber o benefício. Agora essa obrigação passa a ser da empresa.
Ou seja, o empregador é que deve provar
que a doença de seu funcionário não tem
relação com o seu tipo de função.
“Esta é uma importante conquista da
categoria que sofre, principalmente, com
as LER/Dort e distúrbios mentais”, comemora o diretor da Afubesp José Aparecido
da Silva, o Chocolate. “Agora temos que
exigir dos médicos peritos o cumprimento
das regras do nexo epidemiológico.”
Seguro Acidente de Trabalho
Assinado pelo presidente Lula, em 12
de fevereiro, o decreto que instituiu o NTEP
também estabeleceu novas alíquotas para

o Seguro Acidente de Trabalho. Com a determinação, as empresas irão pagar entre
1% e 3% do valor da folha de pagamento,
de acordo com a quantidade de acidentes
registrados. As que tiverem menos incidência de acidentes e doenças provocadas
pela ocupação profissional pagarão 1% e
as que tiverem mais pagarão 3%.
Devido ao grande número de bancários afastados por problemas de saúde, os
bancos foram elevados à categoria de alto
risco de acidentes de trabalho. Desta forma, as instituições financeiras, que pagam
1% sobre a folha de pagamento ao INSS a
título de seguro acidente de trabalho, terão essa alíquota elevada a 3%, a partir de
2008, conforme prevê o decreto.
As empresas que investirem na prevenção de acidentes de trabalho, em segurança e saúde do trabalhador poderão ter desconto de até 50% no valor da alíquota. Porém, as que não fizerem investimentos e
aumentarem o número de acidentes deverão pagar até o dobro do valor máximo ao
seguro (6%).

Convocação

Banesprev realiza
assembléia dia 29
Os participantes do Banesprev estão sendo convocados a participar da
Assembléia Geral Ordinária (AGO) que

Participantes devem
comparecer ao E.C. Banespa,
de São Paulo, para debater e
votar as contas do fundo
acontece no próximo domingo, dia 29,
às 9 horas, no salão social do
E.C.Banespa, em São Paulo (Av. Santo
Amaro, 5.355).
Na pauta do encontro estão temas
de grande importância para que os participantes possam acompanhar e fiscalizar a gestão do fundo, entre os quais
análise e deliberação das demonstrações econômicas e financeiras de 2006,
proposta orçamentária e plano de investimentos para este ano.
Na ocasião, também serão apresentadas a proposta de custeio do Plano II
para 2007 e a adequação do regulamento deste mesmo plano à Resolução CGPC

(Conselho de Gestão de Previdência Complementar) No 19, de 25 de setembro de 2006.
Os participantes do Banesprev que não
puderem comparecer à AGO devem envi-

ar procurações para a Afubesp até quartafeira, dia 25 de abril. Para ter acesso ao
modelo da procuração entre no site da entidade: www.afubesp.com.br.
Jamil Ismail

Evento será realizado no salão social do Clube, mesmo local da última AGO ocorrida em abril de 2006
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Agenda 21

Programa da Afubesp
completa primeiro ano

Visando colaborar com o
desenvolvimento sustentável do
planeta, foram realizadas ações
dentro e fora da entidade
preservação do meio ambiente.
Internamente, a Afubesp adotou a política de reduzir o consumo de energia e
água, além de melhorar o aproveitamento
de materiais e reciclar os resíduos sólidos
(lixo). Desde que o projeto foi iniciado, a
Associação fornece material a cooperativas
de catadores de papel e papelão, beneficiando indiretamente cerca de 300 pessoas.
A entidade também tem participado
ativamente de debates, fóruns e seminários sobre Agenda 21 e sustentabilidade,
tendo, atualmente, representantes no Fórum da Agenda 21 Local da Região Cen-

tral do município de São Paulo e também
na Rede Paulista das Agendas 21.
Encontro Estadual
Recentemente, a Afubesp marcou presença no 1o Encontro de Agendas 21 Locais do Estado de São Paulo. No evento,
ocorrido nos dias 26, 27 e 28 de março, na
cidade de São Sebastião, foram realizadas
palestras a respeito das redes e estruturas
de desenvolvimento locais sustentáveis. Fizeram também o mapeamento dos programas no território paulista e formaram grupos de trabalho com os temas: Agenda 21
Escolar, Protagonismo Juvenil, Economia
Solidária e estruturação da Rede Paulista.
“A Afubesp está engajada nestes fóruns de planejamento e organização socioambiental, porque a construção de um
novo modelo de desenvolvimento que alie
eficiência econômica e justiça social é urgente”, argumenta o presidente da Afubesp, Cido Sério, que conclama: “Além de
lutarmos pelos nossos direitos como trabalhadores, precisamos tomar providências
para mudar a situação do planeta, que está
sofrendo com o aquecimento global e com
as mudanças climáticas provocadas pelo
próprio homem”.

Dirigentes definiram evento para o mês de maio

Em reunião ocorrida dia 17, na sede da
Contraf-CUT, em São Paulo, a Comissão
de Organização dos Empregados (COE)
decidiu realizar um seminário nacional de
dirigentes sindicais do Santander Banespa. O evento, que deverá acontecer nos
dias 16, 17 e 18 de maio, na capital paulista, debaterá cinco grandes temas: 1)
conjuntura, atuação do Santander no mundo e a organização internacional dos trabalhadores; 2) saúde, condições de trabalho e assédio moral; 3) formas de remuneração (plano de cargos e salários,
PLR, SIM/Somar, etc); 4) previdência; 5)
assistência médica e planos de saúde.
Promoções para Dia das Mães
Para ajudar associados e familiares a
comemorar o Dia das Mães, a Afubesp colocará a venda alguns produtos a preços
e condições especiais, incluindo pagamento em parcelas e débito em conta corrente. As mercadorias poderão ser adquiridas no sistema pronta entrega, das 10 às
17 horas, nos seguintes locais e datas:
SEDE DA AFUBESP (Rua Direita, 32,
11o andar – Centro de São Paulo)
Produtos de O Boticário
Dias 9,10 e 11 de maio
Perfumes da Perfam
De 7 a 11 de maio
SUBSEDE (Rua Amador Bueno, 599 –
em frente ao CASA I)
Produtos de O Boticário
Perfumes da Perfam
Jóias folheadas da Romanel
Todos de 7 a 11 de maio
Santander quer fatia do ABN
Os jornais informam que o Santander
integra consórcio de bancos internacionais dispostos a adquirir o controle do
ABN Amro. O escocês Royal Bank of Scotland e o belgo-holandês Fortis seriam os
parceiros do grupo espanhol.
Para comprar o gigante holandês, também estão no páreo os britânicos Barclays e HSBC e os americanos Citibank
e Bank of América. No Brasil, o ABN Amro
controla o Banco Real, razão pela qual
os bancários devem ficar bem atentos.
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Em abril, a Afubesp comemora o primeiro ano de implementação do seu programa institucional de Agenda 21. No período foram realizadas diversas ações dentro e fora da entidade, sempre com o intuito de contribuir com a sustentabilidade do
planeta, que nada mais é do que conciliar
crescimento econômico, justiça social e

COE realizará seminário

