
O Natal se aproxima e o Ano Novo também. Nesse tempo, o nascimento 
de Jesus renova a nossa esperança e desejamos que a bondade, o 
amor e a paz desse Rei estejam sempre presentes em todos os lares e 
corações. Para 2013, permanecem as nossas expectativas de um Ano 
Novo repleto de saúde, conquistas e bons resultados.

Boas Festas! A Diretoria

Presidente da UNEI tem três importantes
proposições aprovadas no Simpósio

O Presidente da UNEI, Armando Fi-
lardi, juntamente com os demais 
economiários que formaram a 

delegação do Rio de Janeiro, participou 
nos dias 14 a 18 de outubro, do XXXIV 
Simpósio Nacional dos Economiários 
Aposentados e Pensionistas da CAIXA, 
que este ano foi realizado no estado do 
Espírito Santo.

Como já estava previsto, Filardi 
apresentou à comissão avaliadora do 
Simpósio, proposições que visam fa-
vorecer a categoria economiária. A co-

missão aprovou apenas uma das três 
proposições do Presidente, na qual de-
fende que a UNEI, por ter Delegacias em 
dezoito estados, pode vir a criar a Con-
federação Economiária.

Mas nem tudo foram flores, haja 
vista que a mesma comissão não apro-
vou as outras duas: uma em que Filardi 
defende a formação de uma Bancada 
Economiária no Congresso Nacional, e 
a  outra na qual reivindica a confecção 
do Livro de Credenciados de pessoas 
físicas e jurídicas prestadoras de servi-

ço ao SAÚDE CAIXA, pois, embora seja 
assegurado por lei, tal publicação não é 
fornecida aos usuários do plano.

Diante da não aprovação dessas 
duas proposições, o Presidente Filardi 
decidiu por apresentá-las na plenária do 
Simpósio. O que a comissão avaliado-
ra não esperava é que o Presidente da 
UNEI teria um desempenho tão brilhante 
e fosse ovacionado pelos presentes, que 
aprovaram tanto a proposta para con-
fecção do livro de Credenciados, quanto 
para criação da Bancada Economiária.
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Descredenciamentos do SAÚDE 
CAIXA provocam manifestação 
de empregado ativo

O engenheiro do GIDUR/RJ, Ciro Cormack Júnior, também leitor do 
Jornal da UNEI, enviou mensagem de apoio ao Presidente da UNEI, 
Armando Filardi, fazendo considerações, complementações e concor-
dando com o editorial da edição 255, no qual os descredenciamentos de 
clínicas e hospitais ligados ao SAÚDE CAIXA foram tratados.

Leia o e-mail na íntegra.
Mensalmente, sempre em um 

bom restaurante, acontece o tra-
dicional “Almoço dos Aposenta-
dos”, encontro aberto a todos os 
economiários inativos da CAIXA, 
onde cada um dos participantes 
arca com a sua despesa. O últi-
mo encontro foi realizado no dia 
25 de outubro, na Churrascaria 
Verdana em Niterói, quando as 
resenhas, risadas e a boa mesa 
contribuíram para mais uma ines-

quecível confraternização.
O próximo almoço será no 

dia 29 de novembro, no belo 
restaurante do Iate Clube do Rio 
de Janeiro, a partir das 12h.  Os 
associados que desejam fazer 
parte desse grupo de aposen-
tados e participar dos almoços, 
podem ligar para a UNEI, cujo 
número é (21) 2262-0767, ramal 
1, e falar com Petrina para obte-
rem mais detalhes.

Para retribuir parte da dedi-
cação e empenho de seletos as-
sociados que contribuíram para 
edificar a UNEI em todo Brasil, 
a Diretoria está preparando uma 
grande homenagem para 11 ilus-
tres associados. Tudo aconte-
cerá na Festa de Natal da UNEI 
que será realizada em 14 de de-
zembro, na CASA DA VILA DA 
FEIRA E TERRAS DE SANTA 
MARIA – Rua Haddock Lobo, 
195 – Tijuca – Rio de Janeiro, 
às 13h, quando será entregue a 
cada um deles o Título de Sócio 
Benemérito da UNEI.

A homenagem acontece em 
forma de “Título de Benemérito”, 
pois não é possível mensurar o 
quanto esses ilustres nomes con-
tribuíram pelo fortalecimento da 
UNEI em seus estados. Mas uma 

coisa é certa: essa iniciativa dei-
xará viva na memória de todos a 
contribuição de cada um na for-
mação da vitoriosa história da as-
sociação.

Serão homenageados com o 
Título de Sócio Benemérito: do 
Sergipe: Iolanda de Assis (home-
nagem póstuma) e Dr. Geraldo de 
Oliveira; da Bahia: Aroldo Pinhei-
ro Freire; do Rio Grande do Sul: 
Roberto da Cunha Alves; de San-
ta Catarina: Elmo Leal Coelho; da 
Paraíba: Djanira Menezes Fialho 
Moreira; do Rio de Janeiro: Alcyo-
ne Raphael Durão de Brito; Arthur 
Ferreira de Souza Filho (home-
nagem póstuma), Idimar Ramos 
Bastos (homenagem póstuma), 
Wolnei Brauwe (homenagem 
póstuma) e Ubirajara Sodré Cal-
das (homenagem póstuma).

Associados podem participar 
de almoço dos aposentados

Ilustres associados serão 
homenageados pela UNEI com 
Título de Sócio Benemérito
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DITADURA DA IGNORÂNCIA

Antonio Houaiss – dicionarista Brasileiro - 
nos diz que: DITADURA é o excesso de 
autoritarismo e tirania, que pela força, são 
deliberadamente renunciados, omitidos 

ou mesmo não respeitados às tradições, às nor-
mas, às leis ou qualquer diploma legal existente. 
Diz ainda que, IGNORÂNCIA é o estado daquele 
que ignora, não tem conhecimento de coisa feita 
ou em processo de realizações.

Por assim ser, desde já esclareço que esse 
editorial não se refere a grosseria ou incivilidade. 
Falo aqui de inteligência e nos MALFEITOS que 
ainda persistem.

Assim sendo, vamos lá. Recentemente, em 
Simpósio da FENACEF, de Aposentados da CAI-
XA, no Espirito Santo, no período de 13 a 20 de ou-
tubro passado, tivemos um dia (17/10/12) dedicado 
unicamente ao SAÚDE CAIXA. Na oportunidade, 
o colega Emerson Martins Garcia, nos falou apro-
ximadamente durante 2 horas, dando conhecimen-
to através de dados estatísticos de toda situação 
do SAÚDE CAIXA (números e tipos de procedi-
mentos, pequenos acréscimos de valores que são 
pagos, algumas pequenas benesses concedidas, 
despesas com os usuários e outros dados). Ao fi-
nal de sua exposição ele deu ênfase aos LUCROS 
auferidos pelo SAÙDE CAIXA, que vêm apresen-
tando um crescimento de valores significativos nos 
últimos quatro anos.

Destaco aqui que reconheço que houve lucro 
monetário nos negócios do SAÚDE CAIXA, mas, 
por outro lado, tivemos um imenso PREJUIZO A 
SAÚDE DE NOSSA COMUNIDADE. O colega 
Emerson, não nos falou absolutamente nada em 
relação aos descredenciamentos de Hospitais, 
Clinicas, Médicos, de serviços complementares, 
profissionais paramédicos, atraso nos reembolsos 
dos serviços utilizados pelos usuários - com uma 
frequente negação relativa ou recusa completa dos  
pagamentos pelo sistema de reembolso das des-
pesas feitas com atendimentos pelos profissionais.

É claro que alcançar lucros com essa política de 
assistência em vigor, não é difícil. Mas não se pode 

desejar resolver os males sociais, especialmente 
os problemas com a saúde, sem causar possíveis 
prejuízos ao capital ou ao lucro. O resultado dessa 
desastrosa política não esconde que estamos en-
tregues ao próprio destino e a seus efeitos.

Naquele dia 17 de outubro, tínhamos elencado 
alguns itens a serem tratados com o palestrante, 
através do “formulário de perguntas”, que havia 
sido distribuído entre os presentes na plenária. No 
formulário, lamentei o tempo de quase duas horas 
disponibilizado ao palestrante, além de destacar 
que tínhamos uma série de dúvidas a esclarecer. 
Porém, durante o tempo destinado às respostas 
aos presentes, quando chegou o meu “formulário”, 
o Sr. Emerson Martins Garcia disse que não have-
ria tempo para responder o que eu desejava. Em 
decorrência da inexplicável resposta, levantei-me 
e retirei-me da plenária. Em seguida fui solicitado 
por colegas para voltar, pois eu seria atendido pelo 
Gerente Nacional do SAÚDE CAIXA, o que real-
mente aconteceu.

Contudo, o colega que Presidia a mesa conce-
deu-me três minutos para  esclarecimentos  às mi-
nhas dúvidas, o que seria impossível nesse espa-
ço de tempo. Por assim ser, perguntei-lhe somente 
se ele tinha conhecimento do descredenciamento 
de dezoito hospitais no Estado do Rio de Janeiro 
no período de duas a três semanas, o que repre-
sentou, na prática, uma perda em nosso sistema 
de internação de 1752 leitos. Acrescentei ainda na 
mesma pergunta o porquê de outras instituições 
Federais semelhantes a Caixa Econômica (Banco 
do Brasil, BNDES, Petrobrás, Eletrobrás, Correios 
etc.) - dependentes como nós de obediência ao 
Governo Federal - continuam sendo atendidas pe-
los mesmos hospitais que nos foram retirados. O 
colega Gerente Nacional do SAÚDE CAIXA não 
respondeu-me de imediato, disse-me porém, que 
viria ao Rio de Janeiro tratar do assunto conosco, 
em data próxima. Vamos aguardar ansiosos e com 
inquietação a sua vinda.

De qualquer forma, cabe mais uma vez lem-
brar que a lei alegada pela administração por es-
sas imperfeições é a mesma – 8.666/93. Por outro 

lado, a ANS (Agência Nacional de Saúde) já se 
manifestou contrária a esses descredenciamen-
tos, por serem ilegais e abusivos, sujeito assim a 
penalidades a serem aplicadas ao nosso SAÚDE 
CAIXA - mas, até agora, nada foi feito para se por 
fim a esses MALFEITOS que continuam ocorren-
do. A ANS também já oficializou a UNEI de que 
NÃO SE PODE CANCELAR OU DESCREDEN-
CIAR HOSPITAIS E SERVIÇOS DE ATENDIMEN-
TOS A SAÚDE, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.

Estamos gritando em um deserto há cerca de 
2 anos. Esse fundamentalismo administrativo falso 
e incorreto, representa um desafio sério a ordem 
jurídica. Em um estado, entidade Jurídica, Asso-
ciação de Classe ou Representações legais onde 
ocorra O DESAPARECIMENTO DE QUALQUER 
SENSO DE RESPONSABILIDADE, REPRESEN-
TA A CONSEQUÊNCIA MAIS PROFUNDA DA 
SUBMISSÃO A AUTORIDADE.

Aos leitores desse editorial, peço que procu-
rem na página 2 dessa edição do Jornal da UNEI, 
o conteúdo de um e-mail que me foi enviado pelo 
colega Ciro Cormack Junior, a quem pedi auto-
rização para publicá-lo, e, que, de forma menos 
emocional, mostra com clareza os erros, as in-
correções, a ilegalidade que vem se perpetuando 
na presente gestão do SAÚDE CAIXA no Rio de 
Janeiro. Creio que ALGUÉM DEVERÁ SER RES-
PONSABILIZADO, CEDO OU TARDE, POR ES-
SES DESMANDOS.

Eles pensam, e até acreditam, que os aposen-
tados não têm mais memória, nem mais capaci-
dade de lembrar. Imenso engano. Serão recor-
dações, reminiscências, mas sempre estará em 
nossa memória o que estão nos fazendo. Estejam 
certos, porém, que temos ainda corações, e, que, 
será difícil esquecer as maldades e prejuízos aos 
quais nos submeteram.

Armando Filardi
Presidente da UNEI

Armando FilardiEditorial
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ExpedienteCaro associado da UNEI, colabore com a nossa coluna enviando para  o e-mail presidencia@unei.
com.br a pergunta que você gostaria que fosse  respondida por alguns associados na próxima 

edição. O “Em Foco” foi criado para partilhar opiniões sobre importantes temas relacionados à UNEI, 
estabelecendo assim um fórum de opinião formado pelos associados da entidade. 

Recentemente, a UNEI passou por mais um processo eleitoral para escolha dos membros da Diretoria Admi-
nistrativa e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo que irão administrar a associação de 2013 a 2015. O Presidente 
Armando Filardi, que concorreu em chapa única, foi reeleito e permanece à frente da entidade, cumprindo seu 
segundo mandato durante o próximo triênio. 

Com isso, o Jornal da UNEI quer saber dos associados: Você acredita que a boa gestão do Filardi, durante 
esse útimo período, o ajudou a não ter concorrente nas eleições? E o que você espera dele para o próximo triênio?

Associados opinam sobre eleição da UNEI, 
que aconteceu em chapa única

José Gabrielense
São excelentes tanto a administração 

quanto a diretoria do Filardi, falo como ex-
presidente da UNEI. Por isso não tiveram 
concorrentes. Espero que ele continue no 

mesmo ritmo porque ele realmente
faz um trabalho muito bom.

Sandra Regina
A gestão dele é maravilhosa. Mesmo se tivesse 

outra chapa ele venceria. Gostaria de destacar 
as palestras realizadas aqui na UNEI , pois elas 
proporcionam diversos ensinamentos e  contri-
buem para uma melhor qualidade de vida dos 
aposentados. Antigamente, nós não tínhamos 
algo desse nível. Espero que o Presidente Filardi 
continue com todos esses projetos e elabore mais alguns.Sonia Maria Avelino da Silva

O Filardi é um bom presidente, ele é muito 
ativo, mas acho que podia ter tido outra cha-

pa para compararmos. Nos próximos anos 
que estará presidindo a UNEI, espero que 

ele lute pelas causas dos aposentados, 
especialmente pelo salário da classe. O 

preço das coisas está aumentando, mas o 
nosso salário não cresce e, com isso, ganha-

mos pouco diante de tantos gastos que temos. 

Risoleta Carneiro
Foi muito legal o Dr. Filardi ter sido reeleito, 

principalmente para as pessoas que sempre 
confiaram nele. Acredito que não tiveram 
concorrentes porque, da outra vez, a chapa 
dele ganhou com uma margem muito grande, 
então ninguém teve coragem de competir com 
ele. Nesse próximo mandato, espero que ele te-
nha chances de trabalhar ainda melhor.

Paulo Nery
Eu acho que a gestão dele está sendo 

muito boa. Eu sinto pelo fato de não ter 
tido outra chapa, até para termos opção. 

Mas mesmo se tivesse outra, o Filardi 
venceria e continuaria presidindo a 

UNEI. E espero que ele resolva o que 
puder resolver, principalmente quanto à 

questão de revisão de salário.

Elvira de Aguiar
A boa gestão do Filardi fez com que não ti-

vessem concorrentes no processo eleitoral. E 
dentro das circunstâncias difíceis que atra-
vessamos, acho que ele faz um bom trabalho. 
Desejo que, no próximo mandato, conquiste-
mos a recuperação das perdas salariais, que é 
a maior preocupação de todos aposentados. Se 
conseguirmos isso será maravilhoso.

Ailton dos Santos
Fico me perguntando apenas se ele vai 

resolver no segundo mandato o que não 
resolveu no primeiro. Eu espero que 

ele consiga resultados principalmente 
quanto ao plano de saúde para os apo-

sentados que não têm esse direito.  Fico 
na verdade com dúvidas, porém, assim 

como muitos outros, estou torcendo para 
que ele consiga.

Maria Alexandrina Pinheiro Guimarães
A gestão do Filardi foi tão eficiente que eli-

minou os concorrentes por antecipação. Espe-
ro que ele continue brigando por nós. Ele é um 
batalhador.

Alcides de Barros Filho
Eu acho que o Filardi além de Presidente 
é um grande amigo. Mesmo que tivesse 

outro candidato, ele seria reeleito. Fi-
lardi teve e terá sempre o meu voto. Eu 

só levanto cedo para vir à UNEI. Aqui 
temos confraternizações e palestras. 
Aqui reencontramos os amigos e nos 

sentimos à vontade.

Alfredo Adalberto Gouveia
Estou muito satisfeito com o Presidente e com toda a Diretoria. 

Não posso reclamar de nada, até porque também são 
todos meus amigos. Eu votei nele e continuarei vo-
tando na mesma chapa. Sempre os seguirei. A úni-
ca coisa que eu espero desse próximo período é a 
tentativa de melhoria dos serviços prestados quanto 
à saúde. Falo isso pois fiquei bem chateado quando 
tentei acionar a ambulância Vida por duas vezes e tive 
o serviço negado. Como era emergência eu tive que chamar mesmo, 
e assim, paguei por isso. Este fato ocorreu por conta desse descre-
denciamento que ocorreu nos últimos tempos, que acabou nos preju-
dicando. Acredito que possamos lutar por isso, já que temos o plano. 
Não podemos ficar desamparados.
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As festas da UNEI são cheias de alegria, 
descontração e animação. Assim foi a última 

festa dos aniversariantes do quadrimestre, reali-
zada na Sede da entidade no dia 24 de agosto para os 
associados nascidos em maio, junho, julho e agosto. 

Como o tema da festividade foi “Circo”, além de 
enfeitar o local e exibir vídeos circenses em um telão, 

a Diretoria contratou um mágico para entreter os 
presentes na festa. Conhecido como Mr. Fanton, o 
ilusionista passava de mesa em mesa mostrando 

suas habilidades mágicas para os associados e seus con-
vidados. O cantor e tecladista Charles Selchar foi outra 
atração, que, com diversos sucessos musicais, embalou 
os que lá estavam.

Houve ainda o sorteio dos aniversariantes, no qual qua-
tro associados de cada mês foram presenteados com um 
cartão presente, de valor de R$ 50,00, da Loja Americanas. 
Porém, os demais associados também concorreram em ou-
tro sorteio a outros brindes, entre os quais havia um doado 
pela Cooperforte, representada na festa por Lygia Bastos.

Confira os associados aniversariantes contemplados:

maio Julho Junho Agosto

Antonio Pupo
Iranice Rodrigues de Araújo Queiroz

Leda Maria Martins Coelho
Sebastião Alves da Silva

Amalia Monteiro
Emmanuel Antunes Correia
Julio Francisco de Araújo
Lucinda da Costa Rasina

Maria Alice Nunes da Silva
Risoleta Tapajonia Sores Carneiro

Teresinha de Jesus da Silva Mentzingen
Yolanda Ciconha Nunes

Joselina Dantas Figueiredo Santos
Luecy Sanchez (representada por Elieser Sanchez)

Maria Thereza Neri Werneck
Ulisses de Souza

Festa dos aniversariantes com tema de “Circo” 
encantou associados e convidados
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Presidente da UNEI participa
da inauguração da
nova sede da Fenae

No dia 12 de setembro, foi realizada em Brasília a cerimônia de inaugura-
ção da nova sede da Fenae, localizada no Distrito Federal, ocasião que reuniu 
importantes representantes dos movimentos associativos da Caixa Econômica 
Federal. O Presidente da UNEI, Armando Filardi, participou do evento, que 
também contou com a presença de presidentes das Apcefs do país, FUNCEF, 
FENACEF, entre outros líderes. Para Pedro Eugenio, presidente da Fenae, a 
inauguração foi um dia histórico para o movimento associativo dos emprega-
dos da CAIXA.

A nova sede tem 700 metros quadrados de área útil, tendo custado R$ 4 
milhões para ser adquirida. O espaço recebeu ainda cerca de R$ 1,2 milhão 
em obras do projeto arquitetônico, incluindo conformação das salas e de todas 
as demais dependências, além de outras obras estruturais. 

Regional de Santa 
Catarina firma convênio
com a Unimed

Visando minimizar os problemas decorrentes da falta de 
abrangência do SAÚDE CAIXA, para não citar os frequentes 
descredenciamentos de hospitais, clínicas e médicos, a Re-
gional da UNEI de Santa Catarina, sob liderança do Delegado 
Sigfrido Graziano, firmou convênio com a Unimed, conhecida 
operadora no campo da saúde. Desse modo, os associados 
da UNEI Regional serão favorecidos com valores diferencia-
dos e vantajosos, principalmente os filiados que forem apo-
sentados pelo Plano de Demissão Voluntária, PDV, e que, por 
isso não são usuários do SAÚDE CAIXA.

Para outras informações, os associados podem acessar: 
www.unimedflorianopolis.com.br

Regional da UNEI de São Paulo leva associados
à exposição de flores em Holambra

Atendendo a solicitações de associados, 
a Regional da UNEI de São Paulo realizou, 
em 30 de agosto, uma excursão para a expo-
sição de flores no município paulista de Ho-
lambra, que é conhecida como Expoflora e 
que estava em sua 31ª edição. O passeio foi 
uma oportunidade para os 44 participantes, 
entre associados e familiares, admirarem a 
beleza da “Cidade das Flores”, como é co-
nhecido o município paulista.

“Foi um evento muito apreciado pelos as-
sociados, pois eles puderam apreciar a bele-
za da exposição de flores e danças típicas, 
bem como o espetáculo da chuva de pétalas 
coroando de sensibilidade e de boas ener-
gias o encerramento do evento. Foi um dia de 
muita alegria e diversão”, afirmou a Delegada 
da Regional, Maria Conceição. 

Entre os participantes da excursão, estive-

ram Sr. Paulo de Andrade (membro e candi-
dato à reeleição do Conselho Deliberativo da 
UNEI), Sr. Severino Benedito da Silva (candi-
dato ao Conselho Deliberativo da UNEI), Sra. 
Marisa Maurer, Gerente Estadual da Cooper-
forte, e as advogadas Rose Pelegrini e Ma-
ria Irene Santos Pinto. O Sr. Alberto Barollo 
também participou do passeio e, com seus 
97 anos de idade, mostrando alegria e dispo-
sição em todo tempo.
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UNEI busca
apoio do 
Deputado 
Romário

Após a retirada de 1.745 leitos do sistema 
de atendimento dos beneficiários do SAÚDE 
CAIXA, o presidente da UNEI, Armando Filar-
di, enviou um ofício para o Deputado Federal 
Romário de Souza Faria,  que, assim como 
os demais deputados, é também usuário do 
SAÚDE CAIXA, solicitando apoio e fortaleci-
mento do sistema de saúde onde milhares 
de economiários, no âmbito Rio de Janeiro, 
estão desassistidos, por conta do descre-
denciamento maciço de hospitais e clínicas. 

Em destaque, segue a carta do Presiden-
te Armando Filardi para o Deputado Federal 
Romário de Souza.

Descredenciamentos 
SAÚDE CAIXA
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Associado reclama que o único hospital cardíaco de
São Gonçalo foi descredenciado pelo Saúde Caixa

Mesmo confundindo a FUNCEF com o SAÚDE CAIXA, 
confusão que muitos aposentados ainda fazem, o associa-
do Álvaro José Ferreira de Abreu enviou carta ao Presiden-
te da UNEI pedindo a interferência no sentido de que haja 
o imediato restabelecimento do convênio com o “Hospital 
do Coração Sancordis”, localizado em São Gonçalo - RJ.

Segundo Álvaro José, o citado hospital era o único 
com especialidade cardíaca que funcionava em sua cida-
de. Com o descredenciamento, os que necessitam de tra-
tamento cardiológico são obrigados a enfrentar o infernal 
trânsito das cidades de Niterói ou Rio de Janeiro, na busca 
por hospitais credenciados.

A Diretoria da UNEI encaminhou à GIPES/RJ a carta 
(em destaque) do associado Álvaro José Teixeira de Abreu, 
mas, no entanto, até o fechamento dessa edição nenhuma 
solução havia sido tomada pelo pessoal do SAÚDE CAIXA.

São Gonçalo, 23 de Agosto de 2012
Ilmo Sr
Dr. Armando Filardi
Presidente da UNEI
Informo que sou associado da UNEI, aposentado da CAIXA, te-

nho 73 anos de idade sendo hipertenso, necessitando de tratamento 
cardiológico, o que está praticamente impossível de obter em São 
Gonçalo, pois o único hospital de cardiologia do município teve sus-
penso o convenio com a FUNCEF recentemente.

Caso tenhamos necessidade de atendimento urgente a solução 
é irmos para Niterói ou Rio de Janeiro, locais que tornam-se muitas 
vezes de difícil acesso, devido o transito que temos que enfrentar 
diariamente. 

Contando com a vossa compreensão pedimos alguma interfe-
rência junto a FUNCEF no sentido de ser restabelecido o convênio 
“com o Hospital do Coração SAMCORDIS”.

Atenciosamente.
Muito agradecido
Alvaro José Teixeira de Abreu 

Chegou ao fim mais um processo eleitoral para 
escolha dos membros da Diretoria Administrativa, 
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da UNEI 
para o próximo triênio 2013/2015. A votação dos as-
sociados de todo Brasil foi realizada por via postal 
e a apuração do resultado aconteceu no dia 10 de 
outubro na Sede Administrativa da Associação.

Considerando que não houve inscrição de chapa 
de oposição para concorrer com a Chapa encabe-
çada pelo Dr. Armando Filardi, o resultado não po-
deria ter sido outro: Filardi presidirá a UNEI até 15 
janeiro de 2016. Confira os demais membros que for-
mam a Diretoria Administrativa eleita: Álvaro Rober-
to de Figueiró Murce (Vice-presidente); Ernandes de 
Almeida Jr. (Diretor de Patrimônio); Gilberto Cabral 
(Diretor Administrativo); Ronaldo Pessanha (Diretor 
Financeiro); Georgette Muniz de Carvalho (Diretora 
Sociocultural); Samuel Brasil Altman Szajdenfisz (Di-
retor de Saúde e Bem-Estar), todos como membros 
efetivos. Já na condição de suplentes estão:  Milton 
Ximenes Lima, Risoleta T. Soares Carneiro, Myrian 
Guatta Chimentti, Álvaro Feres Assaf e Maria Apare-

cida O.S. Bastos.
Além deles, também foram reeleitos pela chapa 

única os conselheiros fiscais Maurício Stawnitzer, 
Neori Pires Trigueiro, Sebastião Pedroso de Lima na 
condição de membros efetivos, tendo como suplen-
tes Albertina Martin Melo, Maria Carlota de Souza e 
Maria de Lourdes Monclair Monteiro.

A votação para o Conselho Deliberativo indicou 
os seguintes eleitos: Vera Lúcia Cappelli de Oliveira 
– RJ (165 votos); Albertina Moreira da Cunha – NT 
(109 votos); Carlos Silva – RJ (64); Teresinha de Je-
sus da S. Mentzingen – RJ (64); Paulo Celibado de 
Oliveira Tavares – RJ (56); Onelso Bruno – RJ (53); 
Paulo Lima Uchôa – PE (53); Johatan Vita Jovita – 
RJ (47); Ivan da Conceição – RJ (40); Paulo Cesar 
Borges Lima – NT (38); Severino Benedito – SP (32) 
como membros efetivos. Na suplência estão Paulo 
de Andrade – SP (31 votos); Aureliano Clementino 
de Medeiros – RN (23 votos); Jorge Lopes do Ama-
ral – RJ (21); Laercio Vieira Jacques – NT (21); Júlio 
Sérgio Pereira Gonçalves – RJ (19) e Roberto Fer-
raz – NT (3 votos).

Filardi é reeleito e comandará a UNEI até janeiro de 2016
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Foi dada a largada ao projeto 
Bancada Economiária

Delegado do Paraná
parabeniza Diretoria reeleita

Diante da aprovação das proposições apresentadas no XXXIV Simpó-
sio Nacional de Aposentados e Pensionistas da CAIXA, que foi realizado 
entre 14 e 18 de outubro, o Presidente Filardi enviou às Regionais da UNEI 
um ofício que conclama ao apoio e ao engajamento dos Delegados nas 
causas da Associação.

No documento, ele ressalta a importância de se criar uma Bancada 
Economiária no Congresso Nacional, visando possibilitar maior fortaleci-
mento na defesa dos diretitos e das questões relevantes dos economiários 
aposentados e ativos da CAIXA. Para tanto, inicialmente, os Delegados 
devem fazer um levantamento dos políticos eleitos e seus respectivos par-
tidos. A partir desse levantamento, o projeto do Filardi começará a avançar 
rumo a contatos com parlamentares de todos os estados brasileiros. Vale 
lembrar que o projeto é suprapartidário, o que deixa claro que nele pode-
rão fazer parte Deputados e Senadores de qualquer partido político.

 Como prova da proximidade existente entre a UNEI e suas Delegacias Regio-
nais, recentemente, a Presidência da Associação recebeu uma carta de um de seus 
Delegados, Paulo Walbach, da Regional do Paraná. Nela, mesmo sem saber que a atual 
Diretoria tinha sido reeleita, até a data do envio, o Delegado, além de congratular a mes-
ma, também mostra a sua confiança em relação aos propósitos dos membros Diretores 
para o próximo triênio. Paulo aproveitou ainda para incentivar a Diretoria a permanecer 
exercendo as benfeitorias e defendendo as questões relacionadas aos interesses dos 
aposentados nessa próxima gestão. 

Confira a carta na íntegra. 

Situação financeira da UNEI é avaliada
em reunião de Diretoria

Visando minuciar a situação financeira da entidade, a Diretoria se reu-
niu e chegou à conclusão de que a atual condição da UNEI não está 
nada confortável.

Em decorrência do resultado da avaliação, a Diretoria decidiu come-
çar a enxugar custos e procurar formas que possibilitem o aumento da 
receita. Uma das decisões tomadas para gerar recursos financeiros foi a 
locação de parte do andar onde funciona a Sede Administrativa, na Rua 
Alcindo Guanabara. Os papeis para locação já estão em andamento.

www.unei.com.br | NOVEmBRO | DEzEmBRO | 2012 | Pág. 9O Economiário da ativa é a UNEI. A UNEI é o Economiário da ativa!



Consultas e Exames ligue: 2717-3961 • 2621-2044
Niterói Shopping • Centro Médico - Centro, Niterói - RJ
Rua da Conceição, 188, Lj 315 a 319 - 3  Piso

Eco cardíaco com Doppler Color
Ecodoppler de Carótidas e Vertebrais Collor
Ecodoppler Venoso e Arterial Periférico
Ecodoppler de Aorta Abdominal 
Teste Ergométrico   
M.A.P.A.
Eletrocardiograma

Exames Atendimento Particular 
e Convênios

Atendemos PAMS

Assefaz
Cassi
Correios
Gama
IPALERJ

Petrobrás
Saúde Caixa
Sulamérica
Tempo Saúde
Unimed

SAÚDE CAIXA nega reembolso 
ao usuário do plano

Não raras vezes, a UNEI toma co-
nhecimento de diversos problemas 
que acontecem com empregados, 
aposentados e pensionistas da Cai-
xa Econômica Federal, em especial 
no tocante ao serviço prestado pelo 
SAÚDE CAIXA.

Recentemente, a UNEI recebeu 
reclamações do associado, Lino de 
Magalhães, que denunciou, por cor-
respondência, a falta de assistência 
do plano de saúde em um momento 
de grande necessidade. Após fazer 
consultas médicas e ter entrado com 
pedido de reembolso, tendo entrega-
do todos os documentos necessários 
para o ressarcimento, o associado se 
surpreendeu ao receber, cerca de 20 
dias depois, carta registrada da CAI-
XA na qual a instituição devolvia os 

documentos de solicitação de Reem-
bolso de Despesas Médicas e comu-
nicava indeferimento da petição por 
ele não ter apresentado pedido mé-
dico para cada dez sessões.

Não é a primeira vez que o SAÚ-
DE CAIXA deixa a desejar com sua 
falta de atenção com seus usuários. 
Não reembolsar a despesa, que no 
caso de Lino chegou a R$ 495,00, 
além de dar prejuízo para o associa-
do, não cumpriu o que ele tem por 
direito. 

Confira ao lado os documentos 
enviados à GIPES/RJ e à UNEI para 
denúncia.
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Palestra da UNEI: sempre um sucesso mensal

Sempre preocupada com a saú-
de e com o bem-estar de seus as-
sociados, a Diretoria da UNEI pro-
move mensalmente palestras sobre 
temas que esclareçam e orientem 
seus sócios. Em julho e agosto, 
os assuntos que pautaram esses 
encontros e lotaram o auditório da 
Associação foram, respectivamen-
te, “Sinais e Sintomas de Doenças 
em Geral”, “Doença de Alzheimer” e 
“Saúde dos Olhos”.

Em 20 de julho, a palestra foi 
ministrada pelo oncologista, Ernes-
to Rymer, que falou sobre como as 
pessoas podem perceber sinais de 
diversas doenças, a importância de 
manterem boa alimentação e tam-
bém sobre como podem prevenir 
enfermidades. “O organismo avisa 
as suas necessidades. Cuidar da 
saúde dá mais qualidade de vida e 
nos permite viver mais e melhor”, 
explicou o médico, que acrescen-
tou: “É muito importante detectar as 
doenças no início porque elas po-
dem avançar no organismo”.

Em 20 de agosto, o geriatra José 
Alexandre dos Santos, ministrou a 
palestra cujo tema foi Doença de 
Alzheimer. O médico explicou que 
este é um distúrbio cognitivo, mais 
propenso a acometer pessoas com 
mais de 60 anos de ambos os se-
xos, sendo ainda denominado como 
demência. Embora não seja fatal, a 

doença inutiliza o enfermo, pois ela 
impede que a pessoa cumpra suas 
atividades independentemente. “É 
preciso estar atento: perda de me-
mória - de modo que prejudique a 
vida pessoal -, mudança de humor 
sem motivo aparente, dificuldade 
em completar tarefas, em resolver 
problemas, em entender espaços e 
compreender imagens – com leitu-
ras, diferenciação de cores e con-
trastes – são alguns dos sinais de 
que a pessoa possa estar sofrendo 
de Alzheimer”, afirmou o geriatra.

Já em 26 de outubro, o oftalmo-
logista Eduardo Cukierman, foi o 
convidado a ministrar sobre a Saú-
de dos Olhos. Eduardo sanou as 
principais dúvidas quanto às enfer-
midades dos olhos como Miopia, Hi-
permetropia, Catarata e outros.  

Após as palestras, a UNEI reali-
zou o tradicional café da manhã para 
seus associados, que em seguida 
puderam aproveitar uma sessão de 
cinema na Sede da associação: “O 
Filho da Noiva” foi o drama exibido 
em julho depois de um divertido sor-
teio de brindes; em agosto foi a vez 
da comédia “Todo Poderoso” e em 
outubro, os associados assistiram 
ao show “Roberto Carlos em Jeru-
salém”.

Devido à greve dos bancários, 
realizada de 18 a 30 de setembro, a 
palestra desse mês não aconteceu.
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Com Pedro Eugenio,
Presidente da Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal)

Em entrevista, Pedro Eugenio, que é Presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – Fenae – por dois man-
datos, fala sobre a excelente fase que a Federação atravessa nesses 41 anos de existência, completados em 2012. Abertamente, o Presidente conta ainda 
como tem sido enfrentar as lutas dos empregados da CAIXA, por que defende a maior aproximação das entidades associativas da CAIXA e como decidiu pela 
construção da nova sede da Fenae em Brasília, cuja inauguração foi em meados de setembro e que contou com a presença de importantes nomes do mundo 
associativo, entre eles, o Presidente da UNEI, Armando Filardi. “A união das entidades traz benefícios aos empregados da CEF e participantes ativos e aposen-
tados da FUNCEF”, afirma Pedro. Confira esses e outros assuntos no Bate-Papo que o Jornal da UNEI fez com Pedro Eugenio.

Fenae e UNEI: uma relação de parceria e de grande respeito

 Dizem que a principal marca de sua gestão na Fenae é o 
seu comprometimento em ajudar as 27 APCEF´S.  Por que 
priorizou as associações?
Esta realmente é uma das marcas de nossa gestão! As sedes 
sociais da maioria das Apcefs foram construídas no final 
dos anos 70 e estavam precisando de investimentos que as 
tornassem mais atrativas para os associados. Apenas com 
as mensalidades seria impossível fazerem os investimentos 
necessários. Então, a partir de 2008, colocamos em ação um 
ousado plano de investimentos para melhorar as estruturas 
de nossas associações. Neste período contribuímos para a 
construção de 7 ginásios de esportes; piscinas; hotel fazenda; 
sede pesqueira; reformas nas sedes e muito mais. Ai no Rio 
compramos uma pousada, em Cabo Frio. Foram milhões de 
reais investidos durante estes 4 anos e meio! O valor vem 
das empresas do Grupo PAR e do pró-labore da apólice 
Preferencial Vida.
 
 O que te levou a decidir pela construção da nova sede da 

Fenae? E quais os benefícios ela trouxe para a entidade?
A Fenae cresceu nestes anos e a sede anterior não 
estava adequada as nossas necessidades! Como todas as 
associações já haviam recebido algum tipo de investimento, 
resolvemos que era chegada a hora de nos mudarmos para 
um local em melhores condições. Hoje temos espaço para 
realizar as reuniões de diretoria; para receber com conforto as 
reuniões da CEE/Caixa; para receber os empregados da Caixa; 
para fazer reuniões de trabalho, etc. Sem contar que nossos 
empregados e diretores estão em espaço mais adequado.
  Diversos dirigentes da CAIXA, da FUNCEF, de entidades 

federativas, sindicais e associativas, dentre eles o 
Presidente da UNEI, Armando Filardi, participaram da 
cerimônia de inauguração da nova sede da Fenae, 
realizada no último 12 de setembro. Em seu entendimento, 
essa coesão, das mais diversas correntes em torno  da 
Fenae, pode ser traduzida como aprovação à sua gestão?
Nós fizemos um trabalho de aproximação com todas as 
entidades que representam os empregados da Caixa, sem 
distinção de correntes políticas. Acreditamos que a união 
de todos só traz mais benefícios aos empregados da Caixa 
e participantes ativos e aposentados da Funcef. A Relação 
da Fenae com as demais entidades, incluindo a UNEI, é de 
parceria e de grande respeito por suas direções.
 
 Pela primeira vez, nos últimos anos, a eleição da UNEI se 

deu com a inscrição de chapa única, sendo esta encabeçada 
pelo Filardi. Considerando o seu conhecimento da política 
e atuação das Associações no Estado do Rio de Janeiro, 
em seu entendimento quais os motivos desse inusitado 
fato?
Quero crer que o bom trabalho feito pela atual gestão e a 
integração com a APACEF ajudaram; uma demonstração de 
união.
 
 Em sua opinião, nesses 41 anos de existência da 

Fenae, quais os fatores foram preponderantes para que 
a Federação chegasse agora em 2012 nessa excelente e 
destacada fase?
A Fenae sempre esteve à frente de todas as lutas dos 
empregados da CAIXA, desde sua criação. Estivemos à frente 

da Campanha pelas 6 horas; pela readmissão dos colegas 
demitidos pelo Collor; contra a privatição da CAIXA; contra 
a RH 008 (que permitia da demissão sem justa causa); das 
greves por melhores salários e condições de trabalho; em 
defesa dos direitos dos participantes da Funcef. Isto lhe confere 
credibilidade política, que é essencial para uma entidade de 
classe. Por outro lado, também desde sua criação, a Fenae 
se preocupa com sua sustentação financeira, com a criação, 
ainda nos anos 70, da Fenae Corretora de Seguros. E, a partir 
de 2003, aumentamos nosso investimento em empresas. O 
crescimento das empresas do Grupo PAR foi tão grande que 
hoje temos duas Holdings e parceiros externos para dar conta 
de administrar com eficiência. E o resultado financeiro das 
empresas nos permite investir nas associações; nos esportes 
– Jogos da Fenae e Jogos Regionais –; na cultura; no lazer; no 
bem estar do empregado da Caixa, entre outras áreas.
 
 Todos sabem que o Presidente da UNEI tem uma simpatia 

muito grande por você e pela forma com que dirige a Fenae. 
Considerando ser você Presidente de uma Federação,  
que representa Associações de empregados ativos, como 
analisa a importância e atuação da UNEI em todo o Brasil?
Tenho grande admiração e respeito pelas entidades que 
representam os aposentados e pensionistas da Caixa. E a 
UNEI vem cumprindo bem com seu papel e a Fenae se orgulha 
de manter boa relação com esta entidade.
 
Registre aqui a sua mensagem final aos empregados e 
aposentados da CAIXA.
A Fenae só existe graças aos empregados da Caixa e está à 
disposição de vocês.

FALA, DELEGADO LUIz DE ALCANTARA
Delegacia Regional da UNEI em Belo Horizonte

Há mais de um ano dirigindo a Delegacia Regional da UNEI de Belo Horizonte, Luiz de Alcântara, com ajuda de seu funcionário, atende aos mais 
de 130 associados da Regional, prestando os serviços de vales emergenciais, auxílio funeral e outros benefícios. Ingressando na Caixa Econômica 
Federal em 1944 e se aposentando em 1981, Luiz foi conferente de firmas, caixa executivo e gerente, além de conselheiro da APCEF. Conheça um 
pouco mais das atividades desenvolvidas nessa Delegacia na entrevista abaixo:

 Jornal da UNEI: Conte-nos como foi convidado para di-
rigir essa Regional?
Delegado Luiz de Alcantara: Eu me ofereci ao presidente da UNEI, Armando 
Filardi.

 Qual o horário de funcionamento, dias e endereço dessa 
regional?
A Regional funciona das 12h às 16h, por cinco dias na semana. O endereço é 
Rua dos Tupi, nº 38, sala 1907 - Edifício Itamaraty - Centro – Belo Horizonte 
- CEP 30190-060.
  Quantos funcionários atuam nesta Regional?
Um delegado e um funcionário.
  Fale um pouco sobre sua equipe de trabalho.
 Excelente!

 Como é a rotina de trabalho na Regional?
É uma rotina corriqueira, uma rotina normal.
  Com quantos associados conta esta Delegacia Regional 

da UNEI?
Conta com mais ou menos 131 associados.
  Quais serviços, benefícios e atividades que essa Dele-
gacia dispõe para seus associados?
Vales emergenciais, auxílio funeral e o que o associado precisar.
  Esta Delegacia oferece convênios para seus associa-
dos?
Não no momento.
  Essa Regional tem a pretensão de oferecer alguma ati-
vidade/convênio futuramente?
Sim, é nossa pretensão.
  Quais trabalhos que essa Delegacia tem realizado para 
elevar a quantidade de associados da UNEI em seu estado?
São trabalhos do Delegado realizar corpo a corpo com funcionários da CAI-
XA que se aposentaram.
  Quais os maiores desafios enfrentados atualmente por 

essa Regional?
 Os baixos valores dos vales emergenciais.

 Como delegado, como avalia a aproximação da UNEI 
com essa regional? E, o que acredita que deve ser feito 
para melhorar ainda mais essa relação?
 A aproximação é excelente, pois fornece total apoio a esta Regional quando 
é preciso.
  Durante o tempo em que está à frente dessa Delegacia, 
conte um fato marcante/curioso que ocorreu nessa regio-
nal?
Pelo pouco tempo de delegado, ainda não tenho  nenhum fato marcante ou 
caso nessa Regional.

  Qual mensagem o senhor deixa para os associados?
Que os associados se unam  para fortalecer a entidade, que a todo custo luta 
para melhores condições para os aposentados da CEF e para seus familia-
res, para que tenham uma vida digna, respeitosa, pois já deram tanto pela 
CEF em sua vida de trabalho.
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