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Viva Bem 
a Idade que Você tem!

Não importa a idade, o importante é continuar 
com vigor, muita saúde e vontade de viver. Nesse 
sentido,  o Sindifiscal-ES promoveu no dia 10 de 
novembro o Seminário Viva Bem a Idade que Você Tem. 

Realizado na sede social do sindicato, em Vila 
Velha, o evento faz parte do projeto de ações 
específicas para aposentados e pensionistas, 
implantado pela diretoria do Sindifiscal-ES. 

O encontro foi organizado pela Diretoria de 

Aposentados e Pensionistas e contou com a 
participação dos filiados e também do grupo de dança 
do Centro de Convivência da Terceira Idade de Maria 
Ortiz. A palestra ficou por conta do professor de artes 
cênicas Ronaldo Ferreira dos Santos. 

A Unimed também marcou presença no 
evento. A operadora aferiu a pressão arterial e verificou 
o nível de glicose dos participantes, que receberam 
ainda orientações médicas.



empre
 

AtivoAtivoS 2

Encontro com Aposentados e Pensionistas
da Região Nordeste

A diretoria de Aposentados e Pensionistas 
do Sindifiscal realizou no dia 24 de novembro um 
encontro com os colegas da Região Nordeste. 
Participaram da reunião, o diretor Fernando Dalto 
Barreto, a Assistente Social, Munik Muniz e o 
advogado, Gilmar Lozer.

Pela manhã, o grupo se reuniu na Agência 
da Receita Estadual de São Mateus, e no período 
da tarde, na Agência de Linhares.

A ação é uma continuidade ao projeto 
específico para aposentados e pensionistas 
implantado pelo Sindifiscal-ES. O trabalho foi 
iniciado na região Sul e agora vai contemplar as 
demais regionais. 

A assistente social explica que o objetivo do 
encontro é oportunizar momentos de convivência 
e interação entre os colegas e o sindicato. Além de 
facilitar o acesso às informações sobre andamento 
de processos jurídicos e atualizar dados 
cadastrais.

O diretor ressalta que esses encontros são 
fundamentais para promover a proximidade com o 
filiado e ouvir a opinião de cada um. Com o 
diagnóstico extraído deste trabalho o sindicato irá 
direcionar sua atuação e definir ações específicas 
às  necessidades dos aposentados e pensionistas.

 A segunda fase do trabalho serão as visitas 
domiciliares na região.
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Ano de Encontros, Visitas, 
Interação e Proximidade2016 :2016 :

Estar cada vez mais próxima de seu filiado é 
uma das prioridades da diretoria do Sindifiscal. Este 
ano essa proximidade se consolidou através dos 
encontros, reuniões, visitas domiciliares e 
atendimento personalizado e profissional na sede 
administrativa do sindicato.

No mês de maio foi realizado o ENCAP - 
Encontro Capixaba de Aposentados e Pensionistas do 
Fisco Estadual, um evento que reuniu colegas de todo 
estado e proporcionou reencontros, interatividade e 
troca de informações. Essa foi a primeira edição de 
muitos que estão por vir. Em 2017, o ENCAP trará 
muitas novidades.

No decorrer do ano, a assistente social Munik 
Muniz e o diretor Fernando Barreto visitaram muitos 
colegas residentes na região metropolitana e sul. 
Conheceram de perto a realidade desses colegas e 
puderam levar o sindicato até eles. O trabalho 
continua no próximo ano com uma abrangência 
ainda maior.

A oportunidade de finalizar mais um ano é 
uma dádiva, pois temos à nossa frente um novo 
começo com novas possibilidades. Mas antes de 
abrir esta «caixa de presentes» chamada 2017, 
vamos rever o que 2016 nos proporcionou. Confira 
as imagens que marcaram este ano:

ENCONTRO CAPIXABA DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO FISCO ESTADUAL 
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FALECIMENTOS
É com grande pesar que comunicamos

 o falecimento de:

Alberana de Azevedo Ferreira
03/12/2016 - Pensionista

Acef Abdallah Mendonça
04/12/2016 - Aposentado

Eliezer Inocêncio de Moraes
04/12/2016 – Aposentado

Alair Carneiro de Souza
23/11/16 - Pensionista

Nair Castro da Silva
12/11/16 - Pensionista

Visitas e Reuniões

Em 2017 
Vamos continuar juntos

Sempre  perto
Ainda mais presentes!


