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Estamos em plena atividade!
Diretoria de Aposentados
promove passeios e eventos
que mantêm filiados em
contato permanente

Visita à Rússia (julho
de 2012): viagem de
15 dias incluiu Países
Baixos e Luxemburgo

Curso de
Informática em
novas instalações

O curso de informática oferecido
pela DS/RJ na sede da Rua da Quitanda ganhou instalações mais amplas e
modernas. A inauguração das novas
dependências ocorreu no dia 30 de
agosto. Informações sobre calendário
para 2013 pelo telefone (21) 3916-8550.

D

esde quando aposentadoria é sinônimo
de recolhimento pessoal ou afastamento
compulsório das antigas amizades? Pois
a Diretoria de Assuntos de Aposentadoria da
DS/RJ vem provando, na prática, que este pode
ser um dos períodos mais plenos na vida social
de nossos colegas.
Além de passeios e eventos socioculturais,
os Auditores-Fiscais aposentados da base Rio
participam efetivamente de todas as atividades
sindicais e políticas conduzidas pela DS – iniciativas como assembleias, seminários, congressos,
encontros e campanhas diversas, até o valoroso
trabalho parlamentar no Congresso Nacional.
Como destaca a diretora de Assuntos de
Aposentadoria, Maria Gláudia Mamede, “todas
as ações são planejadas e desenvolvidas para
valorizar nossos colegas e reuni-los com alegria.
Quando nos integramos através da amizade,
também nos fortalecemos para lutar por nossos
interesses”.
A diretora informa, ainda, que os eventos
não são exclusivos para os aposentados. “Temos

uma grande parti- Diretora
cipação dos colegas Maria Gláudia
da ativa, tanto nos Mamede e
passeios, quanto nos assistente
eventos culturais”, social Lea
Carneiro
destaca.
Para ficar em dia
com a programação, basta cadastrar um e-mail
na Delegacia Sindical. Quem não tem o hábito
de utilizar o computador pode fornecer o e-mail de parente próximo ou colega que esteja
disponível para repassar as informações. Quase
toda semana há alguma boa novidade – seja um
passeio, encontro ou confraternização, além da
sessão mensal de cinema seguida de palestra.
Mas, a melhor opção é passar a frequentar
regularmente a sede sindical (Rua da Quitanda,
30 – 11º andar), para rever os colegas e conversar com os membros da diretoria. Afinal, é este
intercâmbio permanente que nos mantém em
plena atividade!
Serviço Social – O atendimento prestado
pela assistente social Lea Carneiro é um dos

pilares do trabalho da DS/RJ
para manter em nível elevado o
bem-estar de seus filiados. O acolhimento, a orientação nas questões ligadas à transição para a
aposentadoria, bem como o apoio
psicológico nos momentos de dificuldade constituem um diferencial elogiado por
todos. Lea Carneiro atende presencialmente na
sede da Rua da Quitanda, às terças e quintas-feiras, das 9h às 18h.
Divulgar para agregar
A programação da agenda social e cultural
é preparada com bastante antecedência, devido à necessidade de reserva de bilhetes aéreos,
hospedagens e ingressos para espetáculos culturais. Dessa forma, é possível envolver grande
número de colegas e formar grupos animados
para vivenciar momentos de lazer com tranquilidade. Os eventos são divulgados por e-mail e a
participação nas atividades deve ser confirmada com Cláudia, pelo telefone (21) 3916-8550.

DS firma
convênio com Casa
de Repouso
A diretoria da DS/RJ firmou convênio com a Casa de Repouso Villa Duarte, localizada no Recreio dos Bandeirantes. A instituição se destina aos
colegas que necessitam de moradia
assistida. Entre os serviços incluídos
na mensalidade, estão a hospedagem
em suítes privativas, arrumadeira, lavanderia, telefone e internet, terapia
ocupacional, fisioterapia, acompanhamento nutricional e um cuidador capacitado para cada residente. Na foto,
a assistente social Lea Carneiro e os
Auditores Maria Gláudia Mamede e
Clóvis Cirne da Silva, durante visita à
Villa Duarte.

Casa Estrelas
do Amanhã

superando
desigualdades

D

EXPEDIENTE

e um projeto criado em
1992, por Auditores-Fiscais
que entenderam o valor da
participação em causas do interesse de toda a sociedade, nasceu a
Casa Estrelas do Amanhã (CEAM).
Localizada no bairro carioca do
Rio Comprido, a instituição é mantida por cerca de 350 colaboradores fixos – em sua maioria, colegas
aposentados – e ajuda crianças do
Morro do Querosene a obterem
êxito na vida escolar para superarem a desigualdade social. receber
até 48 alunos da rede pública, entre 8 e 12 anos, a CEAM também
oferece cursos de informática para
adolescentes, adultos e idosos da
comunidade.
O orçamento mensal, de R$
14.500,00, é gasto na manutenção
da sede e das atividades. Por isso,
a CEAM está promovendo campanha para arrecadação de recursos
destinados a obras emergenciais,
orçadas em R$ 60 mil. Segundo
seu diretor-presidente, colega aposentado Ney Roberto Luiz Coelho
(foto), a prioridade é para o sistema
de esgoto e o telhado. Do contrário,

Cineclube mensal
conjuga lazer e cultura
O Cineclube Sindifisco da DS/RJ surgiu de uma
ideia da Auditora Efigenia Maria Nolasco Duarte,
abraçada pela diretora de Assuntos de Aposentadoria Maria Gláudia Mamede. O objetivo é promover
maior integração dos filiados através do lazer e do
aprimoramento cultural. Mensalmente, é exibido um
filme cujo tema está vinculado à data mais relevante
do período. Após a sessão, os cinéfilos têm palestra,
proferida por estudioso ou aficcionado sobre o assunto abordado no filme.
O Cineclube da DS/RJ acontece no Auditório da
sede da Rua da Quitanda, 30 – 11º andar – Centro. As
informações sobre o filme do mês são encaminhadas
por e-mail pelo Setor de Eventos. É preciso confirmar presença com a funcionária Cláudia, pelo telefone (21) 3916-8550.

Os filmes exibidos em 2012
Março: “Thelma & Louise” (Dia Internacional da
Mulher)
Abril: “Tiradentes” (Inconfidência Mineira)
Maio: “O Corte” (Dia do Trabalho)
Junho: “Candelabro Italiano” (Dia dos
Namorados)
Agosto: “Olga” (Suicídio de Getúlio Vargas)
Setembro: “Independência ou Morte”
(Independência do Brasil)
Outubro: “Mauá, o Imperador e o Rei”
(Homenagem ao nascimento do Barão de Mauá)
Novembro: “Besouro” (Dia da Consciência Negra)

a sede poderá ser interditada.
As contribuições podem ser
depositadas na conta corrente nº
18710-0 do Banco do Brasil, Agência 2860-6. Os doadores devem
acrescentar um centavo ao valor
da contribuição – por exemplo,
R$ 200,01. Assim, os gestores da
CEAM poderão identificar a destinação do recurso.
Colaboradores fixos também
são muito bem-vindos, pois o Fundo de Reserva não é suficiente
para sustentar a estrutura existente. Informações sobre adesão no
site (www.estrelasdoamanha.org.
br), por e-mail (casaestrelasdoamanha@gmail.com) ou telefone
(21) 3972-1185. Para visitar, o endereço é Rua Azevedo Lima, 132,
no Rio Comprido (RJ).
A Diretoria e o Conselho Fiscal
da CEAM são exercidos pelos colegas Neide Velloso, Maria Gláudia
Mamede, Maria Conceição Albuquerque, Arnaud da Silva, Alzenda
da Silva, Fernando Moretszhon,
Ana Mary Lino Carneiro, Milton
Pina Junior, Angélica Barreto,
além de Ney Coelho.
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Endereços da DS/RJ
Rua Debret, 23 - Sls. 711/712 – Centro
CEP 20030-080 – Fone: (21) 3125-3800
Fax: (21) 3125-3805 e Rua da Quitanda, 30
11º andar – Centro – CEP 20011-030
Fone: (21) 3916-8550
E-mail: dsrj@sindifisconacional-rj.org.br
Site: www.sindifisconacional-rj.org.br
Distribuição gratuita – circulação local. Textos assinados não contêm,
necessariamente, a opinião dos responsáveis por este jornal.

Eventos diversos reuniram o grupo em 2012

Fortaleza

Morro
do Alemão

Casa do Pontal

Roberto de
Regina

Rússia

Igreja da Penha

Luxemburgo

Bélgica

Celebrando
a Vida!

Fevereiro/2012
- Passeio à Ilha Fiscal (RJ) - 9/2
- Viagem ao Ceará: Fortaleza - 19 a 25/2
Março/2012
- Visita à Casa de Cultura Eva Klabin (RJ) - 15/3
- Viagem cultural a São Paulo (SP) - 5 a 8/3
Abril/2012
- Teatro: “Cabaret” - 28/4
Maio/2012
- Passeio ao Complexo do Alemão por Teleférico e à Ilha do
Governador (RJ) - 6/5
Com a presença do professor e historiador Milton Teixeira. Após
viajar no teleférico, o grupo foi à Ilha do Governador conhecer
os atrativos históricos e culturais da região. Em todas as
ocasiões, o transporte fretado (van) e guia da Embratur estão
incluídos no valor total do evento.
- Show: Bibi Ferreira no Theatro Net Rio - 20/5
Junho/2012
- Passeio à Casa do Pontal e à Capela Magdalena, com
apresentação do cravista Roberto de Regina (RJ) - 3/6
- Passeio à Ilha Fiscal e à Igreja da Penha (RJ) - 14/6
- Teatro: “O Mágico de Oz” - 24/6
- Arraiá do Sindifisco - 29/6
Julho/2012
- Viagem à Europa: Rússia, Países Baixos e Luxemburgo – 10
a 25/7
Agosto/2012
- Viagem a Minas Gerais: Inhotim e Gruta de Maquiné - 9 a 12/8
Setembro/2012
- Teatro: “A Partilha” - 16/9
Outubro/2012
- Viagem a Minhas Gerais: Diamantina – 18 a 21/10
- Show: Augusto Martins – lançamento de CD no Casarão
Ameno Resedá – 20/10
- Festa de Congraçamento “Celebrando a Vida” – 23/10
Alegria, elegância e descontração foram os traços marcantes
da festa de congraçamento promovida pela Diretoria de
Aposentados da DS/RJ, no dia 23 de outubro. Em clima de
botequim refinado, com música ao vivo, petiscos e batepapo animado, dezenas de antigos colegas da Receita se
reencontraram na sede da Rua da Quitanda, com o único
objetivo de “Celebrar a Vida!”.
Novembro/2012
- Viagem à Serra Gaúcha (RS) – 4 a 10/11
Dezembro/2012
- Teatro: “Hello Dolly” – 9/12
- Festa Natalina da DS/RJ – 13/12

2013: duas viagens já estão confirmadas!

Festa Natalina
da DS/RJ

Fevereiro/2013
- Viagem às Treze Trilhas – Maravilhas Catarinenses (SC)
– 8 a 14/2

Maquiné

Junho/2013
- Viagem à Europa: Turquia e Grécia – 2 a 19/6
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Presença destacada
em ações sindicais
Março/2012
Seminário contra o Funpresp
Realizado pela DS/RJ com o apoio de nove Delegacias Sindicais coirmãs,
o Seminário histórico pela rejeição do Projeto de Lei Complementar
2/2012 – destinado a criar o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos
Federais (Funpresp) – lotou o Auditório Petrônio Portela do Senado Federal, no dia 27/3. A caravana do Rio contou com o apoio de 42 colegas
aposentados, que participaram efetivamente dos debates no plenário e
da grande marcha de protesto dos servidores federais. Embora o PLC
tenha sido aprovado no Senado, naquela mesma data, o trabalho parlamentar de nossos filiados foi essencial para alertar a opinião pública e o
Congresso sobre o desmonte da Previdência Social brasileira.
Junho/2012
Cúpula dos Povos
Ao lado da Diretoria da DS/RJ, os colegas participaram da oficina
técnica promovida no dia 19/6, durante a Cúpula dos Povos – evento
paralelo à Conferência Rio+20, realizada no Aterro do Flamengo (RJ).
Resultado da parceria entre a DS/Rio de Janeiro, a DS/Porto Alegre e
o Instituto de Justiça Fiscal (IJF), a oficina, intitulada “Justiça Fiscal
como instrumento para redução das desigualdades”, debateu a função
do sistema fiscal e o papel do Estado na redução das desigualdades.
O IJF busca o apoio de pessoas e entidades para incluir esse tema na
pauta de discussões da sociedade organizada. O desafio atual é simplificar a linguagem técnica para tornar o assunto mais acessível à
opinião pública.
AFRFB Alfredo Araújo

Outubro/2012
Conaf 2012
A edição 2012 do Congresso Nacional dos Auditores-Fiscais (Conaf),
realizado de 21 a 25/11 em Salvador (BA), representou um avanço para
a categoria, em termos de qualidade e aprofundamento na análise das
propostas. Pela primeira vez, todas as teses e proposições foram votadas. Dentre os pontos avaliados pelo plenário, estava a necessidade de
promover amplo debate, dentro da categoria, sobre o subsídio como
sistema remuneratório e a manutenção da paridade. A base Rio elegeu 52 delegados, num processo eleitoral que durou dois dias e teve
urnas localizadas em todas as unidades sob jurisdição da DS/RJ. Novamente, os colegas aposentados contribuíram para garantir a presença
e o voto dos Auditores do Rio naquele fórum de debates.
Novembro/2012
Cief 2012
Nos dias 27 e 28/11, Fortaleza (CE) abrigou o I Congresso Internacional de Educação Fiscal (Cief 2012), para debater questões cruciais
como: paraísos fiscais, orçamentos públicos e conflitos distributivos,
papel do Estado e gestão social. O evento foi patrocinado pela ESAF,
Secretarias de Fazenda de todo o país e pelo Instituto de Justiça Fiscal
(IJF). Na ocasião, foi lançado o livro “A Sociedade justa e seus inimigos”, organizado pelo AFRFB Marcelo de Oliveira (IJF), sobre os mecanismos que causam e mantêm as desigualdades sociais. A diretora
Suplente Célia Seto (na ponta) representou a DS/RJ. Para saber mais:
http://www.cief2012.com.br
Dezembro/2012
Trabalho parlamentar em Brasília
Nos dias 4 e 5/12, dez filiados acompanharam os diretores Paulo Torres
(Assuntos Parlamentares), Maria Alice Wiltshire (Atividades Socioculturais) e Sonia Maria Cunha (Adjunta de Assuntos de Aposentados) a Brasília. O grupo teve o reforço de filiados aposentados, que
decidiram contribuir, de forma voluntária, com o trabalho parlamentar do Sindicato junto à bancada fluminense no Congresso. Os AFRFB
percorreram os gabinetes, solicitando o apoio do Legislativo para convencer o governo a reabrir as negociações da Campanha Salarial 2012.
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CONVÊNIOS
Informações sobre os conveniados estão disponíveis no site
da DS/RJ: http://www.sindifisconacional-rj.org.br/index.
php?page=degustaConvenio.php
ALIMENTAÇÃO E RESTAURANTES
Cria da Terra (desconto de 10% nas compras à vista ou ticket)
Fran Mourão (desconto de 10%)
Symbol Restaurante (desconto de 10% de 2ª a 6ª feira)
Choperia Icaraí Grill (desconto de 10%, de 2ª a 6ª feiros; nos finais de
semana, desconto de 15%)
CURSOS E IDIOMAS
Aliança Francesa (desconto de 30%)
All Curso de Idiomas (desconto de 70%)
Curso Britannia (desconto de 10% -até 25%, de acordo com o nº de
associados e dependentes matriculados)
Curso Oxford de Idiomas (desconto de 10% e isenção de taxa de
matrícula)
Ibeu (desconto de 30%)
Instituto Cervantes (desconto de 10% - a partir do 2º módulo, os
filiados podem se beneficiar de até um máximo de 25% de descontos)
Wizard Curso de Idiomas (desconto de 20%)
ENSINO
Centro Educacional da Lagoa - CEL (desconto de 10% - grupo de 30
alunos, desconto até 20%)
Faculdades Bennet (desconto p/ funcionário público)
Universidade Estácio de Sá (desconto de 15% - Politécnico)
Universidade Estácio de Sá (desconto de 15% - On Line University)
Universidade Estácio de Sá (desconto de 20% - Pós-Graduação)
Universidade Candido Mendes (desconto de 10% - 03 alunos)
Universidade Candido Mendes (desconto de 15% - de 04 a 07 alunos)
Universidade Candido Mendes (desconto de 20% - de 08 a 15 alunos)
Universidade Candido Mendes (desconto de 25% - acima de 15 alunos)
HOTÉIS E POUSADAS
Alto Ferradura (Búzios) (desconto de 10%, exceto feriados nacionais
e grandes eventos locais)
Lapinha Clínica e SPA (Paraná) (desconto de 0,5% na alta temporada)
Lapinha Clínica e SPA (Paraná) (desconto de 10% na baixa
temporada)
ÓTICA
Ótica Fialho (desconto de 25% no pagamento à vista)
Ótica Fialho (desconto de 10% no pagamento em 60 dias)
Óticas Dimensão (desconto de 20% no pagamento à vista ou
parcelamento em até 5 vezes sem juros e sem desconto – exceto para
mercadorias em promoção)
PAPELARIAS E LIVRARIAS
Casa Cruz (desconto de 10% nas compras à vista, em dinheiro ou cheque)
Livraria e Editora Renovar (desconto de 30% nos livros editados pela
Renovar – entrega em domicílio s/custo adicional)
Livraria e Editora Renovar (desconto de 10% nos livros escolares)
Livraria e Editora Renovar (desconto de 20% nos demais livros)

OPERADORA DE TURISMO
Nature Turismo (desconto de 10%) - http://www.natureturismo.com/ Tel. (21) 2262-7900

COMPUTADORES
DELL Computadores do Brasil (desconto de 0,7%, não extensivo à
compra de acessórios, software e serviços)

CASA DE REPOUSO
Villa Duarte Residencial (desconto de 25%) - http://www.villaduarte.
com.br/ - Tels. (21) 2493-1222 / 2495-4440 / 2495-4441 / 2446-5545 /
2446-5884

