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SAÚDE DO TRABALHADOR

Com isso, o sistema do instituto
faria um monitoramento por
amostragem
e,
depois,
o
reconhecimento do direito, que seria
comunicado ao segurado por
correspondência ou pelos canais
remotos da Previdência.
Caso o afastamento por até 120
dias não seja suficiente, o segurado
deverá passar por uma perícia, que
deve ser previamente agendada por
meio da Central de atendimento 135
ou pela internet.
As novas regras atingem apenas
os segurados obrigatórios que
estejam em atividade nos últimos 36
meses antes do requerimento do
benefício.
Os segurados com menos de 36
contribuições, os facultativos, os
desempregados, os afastados por
conta de acidentes de trabalho e
aqueles que estão afastados por mais
de 120 dias ficam de fora do novo
modelo e terão de passar por perícia
médica.

DELEGADOS SINDICAIS

Bancários da CEF elegem seus
representantes
Nesta quinta-feira (26),
diretores do Sindicato estiveram nas
agências e departamentos da CEF
efetuando a eleição dos Delegados
Sindicais de Base.
Os eleitos são: Gilda Elisabeth
Fontaneli (RERET), Márcia Eliza
Vanzo (Ag 0494 Passo Fundo), Daniel
Miranda Fialho (REDUR) e Liliane
Schleder Menin Bastos (SR Norte
Gaúcho).O mandato dos delegados
sindicais é de um ano, sendo a posse
em 1º de junho de 2011 e o seu
término em 31 de maio de 2012.
O Delegado representa a
entidade sindical no local de trabalho,
estabelecendo um vínculo direto com
os colegas e encaminhando suas
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3601-2785 ou 3601-2786

CONFRATERNIZAÇÃO

Previdência vai mudar modelo de
concessão de auxílio-doença
A Previdência Social pretende
implantar ainda neste ano um novo
modelo de perícias médicas para
segurados afastados por até 120 dias.
Esses casos correspondem a 85%
dos benefícios por incapacidade,
disse o presidente do INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social),
Mauro Luciano Hauschild.
A discussão sobre o novo modelo
ocorreu na última quarta-feira, dia 25,
e foi proposto pelo próprio instituto. De
acordo com a proposta, a concessão
do benefício para afastamentos de até
120 dias será feito sem a necessidade
de perícia médica.
Com essa medida, 1,1 milhão de
perícias deixariam de ser realizadas
por ano - o que, na avaliação
deHauschild,
melhoraria
o
atrendimento à população.
A ideia da proposta é que o médico
assistente, da rede pública ou
particular, preencha um atestado
eletrônico, com certificação digital,
que seria enviado ao INSS.
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demandas específicas ou coletivas ao
sindicato.
Por serem conhecedores do
ambiente em que trabalham, os
Delegados Sindicais de Base agem
de forma rápida e efetiva, além de
interferirem nas relações de trabalho
no dia-a-dia das agências e
departamentos, a fim de melhorá-las
progressivamente. Já, a conquista de
direitos, depende da organização e da
união de todos.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região parabeniza a
todos os Delegados eleitos e colocase à disposição, através de seus
diretores, a ajudá-los no que
precisarem.

Encerre a semana
no Sindicato!
Hoje, a partir das 17:30h, o
Sindicato realizará um momento de
confraternização entre os bancários,
em seu salão de eventos.
Haverá cerveja, pão com
linguiça e galetinho assado,
acompanhados de música ao vivo.
Não será cobrado ingresso, mas é
importante que os interessados em
participar entrem em contato com os
diretores do
Sindicato, com
antecedência, para garantirem seus
lugares.
Convidamos os bancários e
bancárias de toda a nossa base
territorial a participarem de mais este
momento de descontração e
integração promovido pelo Sindicato.
Forme uma turma em sua
agência e venha se divertir no
Sindicato! Esperamos vocês!
TRABALHADORES EM LUTA

SINDISAÚDE
promove ato e
caminhada

Em campanha salarial e em
busca de melhorias nas condições de
trabalho e emprego, os trabalhadores
da saúde do município farão um ato
público na praça Tamandaré, na
quarta (1º), a partir das 10h. Entre as
reivindicações, está a prestação de
um melhor serviço à comunidade.
Após o ato, os trabalhadores
sairão em caminhada pelas ruas do
centro. A atividade está sendo
organizada pelo SINDISAÚDE.
PIADINHA
Na saída da sala de cirurgia, o médico
diz:
-Meu jovem, tenho péssimas notícias
sobre a sua mãe!
-O senhor está enganado, Doutor.
Ela é minha sogra!
-Então, retire o que eu disse! Na
verdade, as notícias são ótimas!

