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almoço dos aposentados: 
encontros são oportunidades 
de lazer para os associados

Os encontros mensais promovidos pela 
UNEICEF se configuram no chamado “Almo-
ço dos Aposentados”, cujo objetivo é reunir, 
entreter e alegrar os aposentados associados 
da Entidade. Neste ano, já aconteceram três 
edições, sempre bem humoradas e divertidas.

A primeira ocasião foi em 30 de janeiro, 
no Hotel Atlântico, Centro do Rio de Janeiro. 
Já o segundo almoço foi no restaurante do 
Iate Clube do Rio de Janeiro, na Urca, Zona 
Sul carioca. E a última edição foi realizada 
no restaurante Da Silva, localizado dentro 
do Clube Ginástico Português, no centro 
do Rio.  Os encontros sempre contam com 
a presença de diversos associados, além 
das tradicionais personalidades importantes 
como o Presidente da Associação, Armando 
Filardi e o Diretor Milton Ximenes. 

Inseridos dentro das ações dos grupos 
de aposentados da UNEICEF, os almoços 
são abertos a todos os aposentados ativos 
ou inativos da CAIXA e, para participar, bas-
ta que os interessados se cadastrem junto à 
secretaria da Entidade. Entretanto, vale des-
tacar que as despesas durante o encontro 
são individuais, sendo assim, cada partici-
pante arca com os gastos do que consumir.

Os encontros, que acontecem sempre 
na última quinta-feira de cada mês, são 
ótimas oportunidades de lazer e interação 
entre os participantes, que podem desfrutar 
da ocasião para rever e compartilhar expe-
riências com os ex-companheiros da Cai-
xa Econômica Federal. Mais informações 
podem ser obtidas com Petrina, através do 
telefone, (21) 2267-0767, ramal 1.

Janeiro Fevereiro Março Abril

Festa junina 
da associação 
será celebrada 
com passeio à 
Saquarema

almoço da amizade leva 
associados à Conservatória

A UNEICEF convida a todos 
os seus associados para uma 
festa cheia de animação, dança 
e comidas típicas: a Festa Juni-
na da Associação, que ocorrerá 
nos dias 27, 28 e 29 de junho. E este ano 
a festa terá um “plus” a mais, pois será 
comemorada no hotel fazenda Serra 
Castelhana, no município de Saquare-
ma, localizado a 103 quilômetros do Rio 
de Janeiro.

Com isso, os associados poderão se 
divertir na festa e aproveitar o passeio à 
cidade de Saquarema, situada na região 
dos lagos. A saída para o festejo será 
no dia 27 de junho, às 14h, em frente ao 
prédio da CAIXA, na Rua Almirante Bar-
roso, Centro do Rio de Janeiro.

O passeio incluirá transporte, café 
da manhã, almoço e jantar e todos de-
verão levar roupa para se vestir à ca-
ráter na festa junina da Entidade. Mais 
informações podem ser obtidas no De-
partamento Sociocultural da UNEICEF, 
através do telefone (21) 2262-0767, Ra-
mal 4. Falar com Georgette ou Rita, de 
segunda à sexta, de 10h às 16h. 

Em mais uma edição do Passeio e Al-
moço da Amizade, promovida pela UNEI-
CEF, os associados tiveram a oportunidade 
de conhecer, entre os dias 1 e 2 de fevereiro, 
Conservatória, em Valência, localizada no 
estado do Rio de Janeiro, mais conhecida 
como a cidade das serestas. O município 
ofereceu uma atmosfera bucólica para o re-
laxamento e divertimento dos presentes.

Na ocasião, os associados tiveram as 
noites embaladas por serenatas e recita-
ções de poemas, além de terem conhecido 
locais da natureza e se deliciarem com os 
quitutes do hotel no qual ficaram hospeda-
dos. O Presidente da UNEICEF, Arman-
do Filardi, que também esteve no passeio, 
afirma que foi muito prazeroso compartilhar 
esse momento com os sócios.  “É uma linda 

cidade e é sempre muito bom viajar para es-
pairecer e se distrair”, disse. 

Aberto a todos os associados da Enti-
dade, o Passeio da Amizade é um encontro 
que acontece sempre em um lugar diferente, 
para que os aposentados possam, além de 
conhecer novos ambientes, ter mais uma op-
ção de lazer e entretenimento. A UNEICEF 
sempre busca oferecer formas de interação 
e confraternização ao seu quadro associati-
vo, prezando principalmente, pela qualidade 
de vida e bem estar dos seus aposentados.

Quarto Duplo:
3 parcelas de R$ 182,00
(R$ 546,00 por pessoa.)

Quarto Triplo:
3 parcelas de R$ 170,00
(R$ 510,00 por pessoa.)

Quarto Quádruplo:
3 parcelas de R$ 164,00
(R$ 492,00 por pessoa) 
Crianças de 4 a 10 anos:
3 parcelas de R$ 100,00
(R$ 300,00 por pessoa) 



Festa do 1° Quadrimestre agita 

aniversariantes e sócios da 

uneiCeF

janeiro Fevereiro Março abril

Muita dança, variedade de comidas 
e bebidas, além de sorteio de brindes e 
exuberante diversão. É assim que a fes-
ta do primeiro quadrimestre de 2014 da 
UNEICEF, que comemorou os aniversá-
rios dos meses de janeiro a abril, pode 
ser resumida. A animação tomou conta 
de todos os presentes do início ao fim no 
evento, que ocorreu no dia 25 de abril, 
no Clube de Engenharia, Centro do Rio 
de Janeiro.

Com o tema tropical, a festa teve iní-
cio às 13h com almoço para os convida-
dos, além de serviço de coquetel com 
petiscos, salgadinhos e bebidas. Garan-
tindo a música festiva, o cantor e tecla-
dista Charles Selchar tocou grandes hits 
da música Pop e MPB, atraindo os mais 
animados para a pista de dança. 

Na ocasião, o Presidente da As-
sociação, Armando Filardi, agradeceu 
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a presença e a interação de todos os 
presentes e aproveitou para, mais uma 
vez, se retratar com os associados pelo 
pequeno espaço em que a UNEICEF 
está funcionando no momento, devido 
às obras no 31° andar. “Essa mudança 
temporária para o 30º andar trouxe al-
guns incômodos, mas logo a questão 
será resolvida”, relatou o Presidente.

Quem também marcou presença no 
festejo foi o Presidente da ASASBNH/
CEF, Rodrigo de Mello Franco e o Vi-
ce-Presidente, Afonso Henrique Costa, 

que apreciaram o evento. Após o almo-
ço, os aniversariantes do quadrimestre 
foram sorteados com um vale presente 
no valor de R$ 50, das Lojas America-
nas. Os demais sócios participaram de 
um sorteio de brindes diversos.

Ao final da festa, foi servido um de-
licioso bolo de aniversário e os associa-
dos caíram na dança com direito até a 
“trenzinho da alegria” pelo salão. “Foi 
mais uma festa linda e cheia de asso-
ciados e familiares que se divertiram a 
tarde inteira”, finalizou Filardi.
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