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BANRISUL - I

CIPA da agência Passo Fundo promove a Sipat
“Saúde: o melhor remédio é a
prevenção” é o tema da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes no
Trabalho [Sipat], que acontece nos dias
22 a 26 de agosto na agência centro do
Banrisul, em Passo Fundo. Organizada
pela Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho [CIPA] da
agência, a atividade objetiva contribuir

na conscientização, de forma didáticoformativa, quanto à importância da
prevenção de eventuais acidentes que
possam ocorrer no local de trabalho.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região apoia iniciativas
organizadas pela categoria que visem
proporcionar melhor qualidade de vida
aos nossos representados [as].

REFORMA DA PREVIDÊNCIA - I

Não há déficit, comprovam Paulo Paim e
Vilson Antônio Romero

Como prometido, seguimos
com o debate sobre os temas tratados
no Seminário Estadual Jurídico
realizado na Fetrafi-RS no dia 12/08.
O Senador Paulo Paim (PTRS) e o presidente da Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal [Anfip], Vilson Antônio
Romero, escreveram, recentemente, o
artigo “A falácia do rombo na
Previdência”. Utilizando-se de dados
apurados pela Anfip, os articulistas
deitam abaixo a alegação do governo
interino de Michel Temer, de que há
rombo na Previdência Social brasileira:
“Se há anos eles [governos]

dizem que há deficit, há anos os
números mostram justamente o
contrário. A Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (ANFIP) divulga anualmente a
publicação Análise da Seguridade
Social e os superavits são sucessivos,
a saber: saldo positivo de R$ 59,9
bilhões em 2006; R$ 72,6 bilhões, em
2007; R$ 64,3 bi, em 2008; R$ 32,7 bi,
em 2009; R$ 53,8 bi, em 2010; R$ 75,7
bi, em 2011; R$ 82,7 bi, em 2012; R$
76,2 bi, em 2013; R$ 53,9 bi, em 2014.”
“No ano passado, [...] o
resultado, mais uma vez positivo, foi de
R$ 24 bilhões - nada de déficit!”.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA - II

Em 82% dos municípios, pagamentos aos
beneficiários do INSS superam a arrecadação

O artigo citado na matéria
anterior mostra ainda o enorme
impacto social e econômico da
Previdência Social brasileira:
“Sem os valores distribuídos
pela Previdência Social, boa parte dos
municípios brasileiros correria o risco
de ir à bancarrota. Hoje, dos 5.566
municípios, em 3.875 (70%) o valor
dos repasses aos aposentados e
demais beneficiários da Previdência
supera o repasse do Fundo de
Participação dos Municípios, o FPM.
Mais ainda, em 4.589, ou 82% do total,
os pagamentos aos beneficiários do
Instituto Nacional do Seguro Social
superam a arrecadação municipal. Ou

seja, é com o pagamento aos
aposentados que a economia dessas
cidades roda e o comércio gira.”
“É com este cenário que, mais
uma vez, surgem as propostas de
reforma da Previdência, como se o
sistema fosse um problema nacional
- os números aqui expostos
comprovam exatamente o contrário,
é a Previdência que garante cidadania
e movimenta a economia”.
O tema Previdência Social é
por demais importante para os
trabalhadores e o povo brasileiros. Por
isso, no próximo C&N concluiremos
nossa abordagem do artigo escrito por
Paulo Paim e Vilson Antônio Romero.

BANRISUL - II

A programação
da Sipat

A programação da Sipat na
agência Passo Fundo será a seguinte:
22/08 - a partir das 15h - Tema:
cuidados com a pele. Palestrantes:
Ana Caroline Peruzzo e Débora
Montemezzo [esteticistas];
23/08 - a partir das 15h30 - Tema:
nosso corpo se defende mas até
quando? Palestrante: Cláudia
Lucchese [Caberg];
24/08 - a partir das 8h30 - avaliação
de saúde;
25/08 - partir das 16h - Tema:
alimentação saudável. Palestrante:
Felipe Amende [nutricionista];
26/08 - a partir das 16h - Tema:
Síndrome de Bornout. Palestrante:
Diego Rafael Schmidt [psicólogo].
SINDICATO

Festa dos Bancários
acontece no dia 26

A festa em comemoração ao
Dia do Bancário [28/08], será realizada
na sexta-feira, 26. No cardápio,
churrasco servido pela equipe Sipriani
regado a música. Os ingressos já
estão sendo vendidos pela(o)s
diretora(e)s da entidade.
BANCO DO BRASIL

Representante
Sindical de Base

As inscrições para a eleição
dos Representantes Sindicais de Base
do Banco do Brasil encerram-se na
sexta-feira, 19. A eleição realiza-se na
próxima semana, dias 22, 23, 24 e 25.
PIADINHA
Um amigo me perguntou:
- Você é bom em matemática?
Eu disse:
- Sim.
E ele fez outra pergunta:
- Então, quanto é 51 dividido por 2?
E eu respondi:
- Meio litro para cada um.

