
Respeitando os princípios da 
democracia e sempre pautando suas 
ações através da ética e transparên-
cia, a UNEICEF, em conformidade 
com seu Estatuto, realizou a divulga-
ção do edital de convocação para as 
Eleições 2015 (triênio 2016/2018) em 
jornal de circulação diária e em seus 
veículos de comunicação (jornal, 
site e informativo). Contudo, até o 
fechamento do prazo de inscrições, 
apenas duas chapas oficializaram 
candidatura, sendo uma para a Dire-
toria Executiva e outra chapa para o 
Conselho Fiscal. Já para o Conselho 
Deliberativo, 23 associados se can-
didataram às vagas. A votação está 
marcada para os dias 8 a 30 de se-
tembro, por via postal.

Saiba como votar: 
A votação para as Eleições 

2015 da UNEICEF acontecerá por 
correspondência. Desta forma, os 
associados receberão em suas resi-
dências envelope contendo três cé-
dulas: uma para escolha da Diretoria 
Executiva, uma para Conselho Fiscal 
e outra para o Conselho Deliberativo. 

Nos formulários para Direto-
ria e Conselho Fiscal há um quadran-
te indicando o nome da chapa. Nele, 
se esse for o desejo do associado, 
deverá ser assinalado um (X). Já na 
cédula para o Conselho Deliberativo, 
os sócios deverão assinalar com (X) 
ao lado apenas do candidato esco-
lhido.

Presidente 
Armando Filardi
Vice-Presidente 
Silvio Roberto José da Motta
Diretor Administrativo 
Álvaro Roberto de Figueiró Murce
Diretor Financeiro 
Ronaldo Pessanha
Diretor Sócio Cultural 
Georgette Muniz de Carvalho
Diretor Saúde e Bem-Estar 
Samuel Brasil Altman Szajdenfisz 
 
Suplentes 
Myriam Guatta Chimenti
Risoleta Tapajônia Soares Carneiro
Milton Ximenes Lima
Yonne de Lima Reese
Maria de Lourdes Monclar Monteiro

Neori Pires Trigueiro
Sebastião Pedroso de Lima
Maurício Stawnitzer
Suplentes 
Albertina Martin de Mello
Maria Aparecida de Oliveira Souza 
Bastos
Ernandes de Almeida Junior

Ademildo Cavalcanti Costa (PE) 

Alfonsina Siervo da Cunha (RJ)

Aureliano Clementino de Medeiros Netto (RN)

Carlos Silva (RJ)

Célia Maria do Carmo Siqueira (RJ)

Cleonice Belisia dos Santos (PE)

Dalmir Policarpo Palmerim (NT)

Francisco Jorge da Costa (NT)

Ivan da Conceição (RJ)

João Luiz dos Reis Pinto (NT)

Jorge Lopes do Amaral (RJ)

Jorge Pereira Borges (RJ)

Júlio Sérgio Pereira Gonçalves (RJ)

Laércio Vieira Jacques (RJ)

Maria da Graça Torelly (RS)

Mario de Souza (RJ)

Marlene Gomes Evangelista (NT)

Neide Barcelos Mothé Mergulhão (RJ)

Paulo Celibaldo de Oliveira Tavares (RJ)

Paulo Cézar Braga Lima (NT)

Roberto Ferraz (RJ)

Vera Lúcia Cappelli de Oliveira (RJ)

Vera Maria Peres Barbosa da Fonseca (RJ)

ELEIÇÕES UNEICEF 2015

DIRETORIA EXECUTIVA
CHAPA 1

CONSELHO FISCAL
CHAPA 1

CANDIDATOS AO 
CONSELHO DELIBERATIVO

Vale lembrar que somente os 
sócios efetivos e pensionistas com 
seis (6) meses de ingresso no qua-
dro social poderão participar das elei-
ções. A apuração dos votos aconte-

cerá no dia 13 de outubro através de 
Assembleia Geral.

A sua participação é im-
prescindível. Não se omita. Parti-
cipe. Vote!

O ApOsentAdO é A UneICeF. A UneICeF é O ApOsentAdO!
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UNEICEF envia ofício à FENACEF solicitando 
avaliação sobre a tão questionável 
complementação da reserva técnica da FUNCEF

PArECEr do jUrídICo dA UNEICEF:

oFíCIo do PrEsIdENtE FIlArdI ENvIAdo Ao PrEsIdENtE dA FENACEF: 

Preocupada com as alarman-
tes notícias relacionadas ao déficit 
da FUNCEF, que levou a Fundação a 
decidir que os participantes e ativos 
ligados ao REG/REPLAN Saldado te-
nham que complementar com 50% a 
reserva técnica do fundo, a Diretoria 
da UNEICEF realizou consulta ao seu 
jurídico, representado pelos advoga-
dos Dr. Marcus Vinícius, do escritório 
Marques de Oliveira e a Dra. Nathalie 
Diniz, do Matias Advogados Associa-
dos, a fim de saber sobre a legalida-
de de uma intervenção judicial, bem 
como as possíveis competências para 
uma ação preventiva na justiça.

Em resposta ao ofício sobre 
a delicada questão, os advogados da 
UNEICEF informaram que inicialmen-

te não é indicado que a Associação 
impetre ações de medida preventiva 
na justiça, em virtude dos proven-
tos ainda não terem sido reduzidos, 
em decorrência da complementa-
ção. Além disso, ambos os juristas 
desaconselham a Entidade a ingres-
sar com qualquer medida judicial em 
nome dos seus associados, haja vis-
ta que a lei não concede legitimidade 
para situação, indicando assim, que 
fosse enviado um ofício à FENACEF, 
para que a mesma avalie e tome as 
providências cabíveis, caso entenda 
ser viável uma ação judicial. 

Seguindo os indicativos de 
seu jurídico, o Presidente Armando Fi-
lardi encaminhou ofício ao presidente 
da FENACEF, Edgard Antônio Bastos 

Lima, para que, no momento oportu-
no, na qualidade de Federação e re-
presentando todas as associações a 
ela filiada, a Entidade possa interpor, 
caso entenda necessário, medida ju-
dicial questionando a redução de pro-
ventos dos participantes do REG/RE-
PLAN Saldado ou não, em virtude da 
futura complementação que deverá 
ser efetuada à FUNCEF. No entanto, 
até o fechamento desse informativo 
não houve uma resposta da Federa-
ção.

A UNEICEF está no aguardo 
de um posicionamento da FENACEF, 
e caso haja a iniciativa da Federação 
por uma ação conjunta, a Associação 
unirá forças para buscar os direitos 
dos seus associados.

Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2015

Ofício Presi. 09/2015 e anexos

Ao Imo Sr. Edgard Antônio Bastos Lima
Presidente da FENACEF

Prezado Senhor,
 A conhecida máxima segundo a qual – “Uma  andori-

nha só não faz verão” – me impulsionou a procurar o ilustre colega que, 
como eu, tem a nobre missão de dirigir uma entidade de classe para que, 
juntos, possamos celebrar um acordo de partida na direção de uma con-
vergência em torno de um tema espinhoso como é o rateio do déficit da 
FUNCEF, entre os seus filiados, a partir de abril de 2016.

 Como a UNEICEF não tem a representatividade neces-
sária para ingressar com ações em nome dos seus associados, recorre-
mos a essa respeitável FENACEF para que, no momento oportuno, na 
qualidade de Federação e representando todas as associações possa 
interpor, se for o caso, alguma medida judicial questionando a redução de 
proventos caso venha acontecer, pois sabemos que não se pode intervir 
preventivamente em algo que não aconteceu. 

 Em que pese os fatos expostos, e sendo a UNEICEF 
uma representante dos aposentados e pensionistas vinculados à FUN-
CEF, portanto, como presidente, carrego nos ombros a responsabilidade 
que o cargo me impõe,  preocupado com os dias nebulosos que se avi-
zinham nas mentes dos economiários com a perspectiva redução dos 
seus proventos, razão pela qual, preventivamente, recorremos a essa 
FENACEF enviando, em anexo, pareceres dos advogados credenciados 
da UNEICEF, que nos seus elencos de prioridades citam a importância 
de contato com essa Federação, como sendo de suma importância  para 
que não se permita a perda de direitos, e tão pouco o desrespeito ao di-
reito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a interpretação mais benéfica ao 
participante vinculado ao REG/REPLAN, saldado ou não.

 Por derradeiro, rogamos o pronunciamento dessa Fe-
deração sobre o assunto, em tela, ressaltando que estaremos sempre 
juntos apoiando às reivindicações legitimas da nossa sofrida categoria.

  
Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF
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