
''NOSSOS NÚMEROS''
 Estamos apresentando a 4ª posição
orçamentária de 2022, referente ao mês de
Abril, com os seguintes números, a saber:
1- Receita Operacional: R$ 9.380,00
    Despesas: R$ 99.409,00
    Receita Financeira: R$ 25.893,00
   Resultado Incluindo-se a Receita Financeira:
(-) R$ 64.136,00
Essa situação deveu-se ao fato de o Estado não
ter feito o repasse das Mensalidades dos
Associados referente ao mês de Abril,
regularizando somente em Maio/2022.

2- Mas possuímos um suporte em caixa e de
aplicações nos Bancos, de valor muito
expressivo, que irá amparar as Despesas ao
longo desse período.

3- Finalmente, com esse quadro de Gestão
Financeira e controle de gastos, com certeza o
sucesso estará garantido para o ano de 2022, e
permaneceremos otimizando as despesas, com
a maximização do resultado.                                

                  Diretorias Administrativa,
Financeira e de Planejamento

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A
RENDA MENSAL VITALÍCIA DOS
BANERJIANOS
   Recapitulamos, a pedidos de muitos colegas, a
composição da nossa renda global mensal vitalícia.
São duas fontes de recursos. A primeira é a do
INSS, que somada à ex-Previ/Banerj, resulta na
renda global, consagrada no Contratão. 
     

        MEMÓRIA
   Carlos Gardel
  Charles Romualdo Gardes nasceu em Toulouse,
França em 11 de dezembro de 1890. Foi ignorado
pelo pai logo após ter nascido. Sua mãe, com a
estigma de ''mãe solteira''. No início do século
passado conseguiu se transferir para Buenos Aires,
Argentina com a criança.
  Posteriormente, Gardel, tendo como parceiro o
paulistano Alfredo La Pera, iniciou sua carreira artís-
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     Como sabemos, em setembro a nossa remuneração é
corrigida pelo IGPM/FGV, percentual acumulado dos
índices mensais dos últimos doze meses. Isto é de
setembro do ano anterior à agosto do ano seguinte. 
    Há sempre algumas dúvidas sobre a parcela do
INSS, que é corrigida no mês de janeiro. Ora, como
a renda global é o somatório dessas duas parcelas,
isso implica em uma diminuição de igual valor na
parte paga pelo Tesouro do Estado. 
   A razão desta mudança é apenas interna no
contracheque, vez que as duas fontes de renda
foram corrigidas em setembro.            
                Diretoria

tica e acabou tornando-se o expoente máximo do
tango. 
  Foi compositor e interprete de inúmeras canções e
musicais. Com ele, o cadenciado portenho ganhou
uma faceta mais romântica e prestígio internacional.
Porém, durante uma tournée pela América Latina,
teve sua vida e carreira interrompidas em 24 de
junho de 1935 em um acidente aéreo na Colômbia,
próximo à Medelín. Mas ainda atualmente é a
personalidade artística mais querida na Argentina.
Seus admiradores afirmam que ele canta cada vez
melhor.

Diretoria Cultura



 

A- Série:
''Nada Ortodoxa''
   Nascida e crescida em uma comunidade
judaica ortodoxa de Nova York, Esty foge para
Berlim em busca de liberdade depois de um ano
de casamento arranjado. Esta série conquistou
diversos prêmios, além de um ''Emmy'' para a
sua Diretora. Em 4 episódios na Netflix.
Imperdível!

B- Leitura:
''Torto Arado''
     Vencedor dos prêmios ''Oceanos'' e ''Jabuti'',
o romance Torto Arado Retrata - com extrema
habilidade narrativa - um Brasil dolorosamente
encalhado no próprio passado escravista. Um
texto épico e lírico, realista e mágico, escrito por
Itamar Vieira Júnior, um escritor baiano que
surge com grande força entre os novos autores
brasileiros. Não deixe de ler!

C- Passeios:
    O único restaurante do Rio situado bem no
centro de uma praça, em um ex- terminal de
bondes. Instalado há 77 anos num antigo
armazém de estilo alemão, o Bar Boavista  -

Leia, Pense, Viva...

Alegria... É preciso muito pouco. Ela está
muito próxima. Mora no momento.
Perdemos a alegria porque pensamos que ela
virá no futuro, depois de um evento
portentoso que mudará a nossa vida.
...E a gente fica esperando que ela haverá de
chega depois da formatura, do casamento, do
nascimento, da viagem, da promoção, da
loteria, da eleição, da casa nova, da
separação, da morte do marido, da morte da
mulher, da aposentaria... E ela não chega
porque alegria não mora no futuro, mas só
no agora. Ela está lá, modesta e fiel, no
espaço da casa, no espaço da rua. Se não
encontramos não é culpa dela. É culpa nossa.
Nossos pensamentos andam muito longe dos
lugares que ela mora, e por isso, nossos olhos
não a podem ver.

Rubem Alves 
(O Retorno e Terno... crônicas)
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é carinhosamente conhecido por Bar da Pracinha,
uma instituição tipicamente carioca. Vizinha da
Floresta da Tijuca, a 350 metros acima do mar,
garantia de um ameno clima  serrano, além de um
cardápio bem variado onde se destaca o filé
mignon ao molho Roquefort.
     Fica localizado na Praça Afonso Vigeu, no
Alto da Boa Vista. Bom passeio. 
(Fonte: Almanaque da Carioquice - Inst. Cultural
Cravo Alvim).

 Diretoria Cultural


