
O que há de verdade?

UNEICEF

DESCREDEN-
CIAMEANTOS

Associados 
continuam sendo 
beneficiados pelo 

Serviço Social

Sucesso das 
Palestras mantém 

associados reunidos 
mensalmente

Coluna “Em Foco” 
traz desejos dos 

associados para o 
ano de 2013

Algumas & Outras, 
assinada por 

Milton Ximenes, 
traz mais uma 
interessante 

“Caixistórias”

Sindicato dos 
Bancários 

denuncia que 
SAÚDE CAIXA 

não dá direito a 
ambulância

O SAÚDE CAIXA necessita, por obrigação moral, explicar porque somente ele 
descredenciou e continua descredenciando determinados estabelecimentos de 

saúde, enquanto o Banco do Brasil, a Petrobrás, a Eletrobrás, o BNDS, a Furnas, 
o Banco Central, a Eletronuclear e os Correios continuam com os convênios dos 

hospitais que nos foram descredenciados.

A verdade é que a direção do SAÚDE CAIXA não aceita a discussão, porque será
a sentença de morte de todo o “statu quo”, de todos os falsos princípios

dominantes que apregoam.

(Página 7 e 13)

(Página 4)

(Página 15)(Página 16)

(Página 13)

Presidente propõe e Diretoria e Conselho Deliberativo aprovam 
a nova denominação da União Nacional dos Economiários.
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REEMBOLSO PARA APOSENTADOS
Aposentados cadastrados no Programa 

SAÚDE CAIXA terão direito ao reembolso total 
ou parcial do valor despendido na compra de 
medicamentos. A iniciativa consta no Acordo 
Coletivo 2012/2013. Serão cerca de 50 remé-
dios de uso contínuo que possibilitarão o res-
sarcimento do dinheiro, neste primeiro momen-
to. A avaliação de novos remédios para reem-
bolso será realizada anualmente. 

A porcentagem nos descontos varia da se-
guinte maneira: 100% para neoplasia maligna, 
incluindo os atieméticos (para alívio de enjoo, 
náuseas e vômitos); 80% para síndrome de 
imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS) e 50% 
para outras patologias descritas no rol de co-
bertura. Os reembolsos têm teto anual de R$ 
4.800,00, exceto para o caso de neoplasia ma-
ligna e os medicamentos podem ser nacionais 

ou importados, caso não haja similar ou gené-
rico nacional. 

Os aposentados devem se cadastrar pelo 
GIPES de vinculação, uma espécie de ficha 
para inscrição que acompanha a avaliação e 
enquadramento da patologia. Esta solicitação 
deverá ser acompanhada do laudo ou rela-
tório médico sobre a condição de saúde do 
beneficiário, a patologia e a medicação pres-
crita. Em seguida, o pedido será avaliado pelo 
médico da GESAD, que poderá deferir ou não 
a solicitação. 

Com a inscrição no programa deferida, o ti-
tular acessa o Autosc e solicita o reembolso, 
anexando, através do aplicativo, o pedido mé-
dico e a nota fiscal ou cupom de aquisição do 
medicamento digitalizado. O aposentado deve-
rá ainda enviar a cópia da nota fiscal ou cupom 

e o pedido médico, por malote ou por e-mail, 
para a CEPES.

Porém, só será reembolsado o medica-
mento registrado no Ministério da Saúde, ten-
do por referência o valor praticado nos guias 
farmacêuticos Brasíndice ou Simpro, sendo 
considerado o menor valor entre o constante 
da nota fiscal e o cadastrado no Autosc. Além 
disso, não serão cobertos os medicamentos 
que sejam fornecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), exceto em caso de falta tem-
porária ou falha na distribuição, devidamente 
comprovadas.

Situação f inanceira da UNEI

Após a reunião da 
Diretoria sobre a situação 
financeira da UNEI, o 
Presidente Armando 
Filardi, enviou uma nota 
esclarecendo detalhes que 
não foram contemplados na 
última edição do Jornal.
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NEUTRALIDADE DE CONSCIÊNCIA
É IMPOSSÍVEL E IMPERDOÁVEL

Quando assistimos MALFEITOS que trazem 
problemas ao próximo e, quando eles come-
çam a dar demonstrações de eminentes situa-
ções catastróficas - ainda que você não tenha 

sofrido pessoalmente as consequências desses erros - é 
inteiramente impossível continuarmos aceitar as causas 
determinantes dessa política de saúde inconsequente. 
É absurdo permanecermos indiferentes aos aconteci-
mentos. Seus autores são pessoas tão funestas à nossa 
categoria e sociedade que se assemelham a uma peste 
medieval. Caso não haja mudanças radicais, em breve 
a situação ficará incontrolável. Dar a eles a sepultura do 
esquecimento e da indiferença – como sugerem alguns 
– NÃO! É o que eles desejam, pois necessitam da pe-
numbra de seus gabinetes para dar continuidade a essa 
administração eivada de erros. 

Em pouco tempo, conquistaram a antipatia gene-
ralizada de nossa categoria - exceto daqueles que fazem 
parte da nobreza e da corte absolutista implantada. Esse 
sentimento pode se transformar em algo ainda pior, como 
o mais bem fundado ódio e desrespeito as autoridades 
constituídas. A tolerância com certos limites é ainda uma 
virtude. Mas já fizemos o possível: telegramas a todos os 
Deputados e Senadores da Bancada do Rio de Janeiro, te-
legramas a Sra. Excelentíssima Presidenta da República – 
Dilma Roussef, ao Sr. Gilbert Carvalho, Chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da Republica, ofício ao Sr. Presidente 
da Caixa Econômica, Dr. Jorge Hereda e ao Ministério da 
Saúde – Agência Nacional da Saúde (ANS), que por três 
vezes nos informou que o SAÚDE CAIXA está totalmen-
te desobediente às normas e leis que regem os planos de 
saúde e, portanto sujeito à penalidades legais. Ótimo! Mas 
e daí? Nada aconteceu.

Continuamos com menos 1754 leitos em nossos 
sistemas para internações, - em razão dos 18 hospitais 
descredenciados no Rio de Janeiro -, além de dezenas de 
médicos, fisioterapeutas, serviços de exames complemen-
tares, laboratórios e imagens (raio x), que na sua grande 
maioria descredenciados unilateralmente pelo SAÙDE CAI-
XA. Hoje, o Serviço Social da UNEI, - eu disse da UNEI-, 
passa boa parte de sua jornada de trabalho, tentando con-
seguir vagas nos hospitais, marcar exames complemen-
tares para nossos associados, por toda cidade. Por outro 
lado, os usuários que pagam seus exames ou consultas e 
buscam o reembolso a que têm direito, - ou nada recebem 
ou esperam até meses pelo ressarcimento de poucos reais. 

Está havendo uma espécie de cegueira, para nós 
voluntária, induzida pela necessidade de “mostrar trabalho”, 
de “fazer economia” mantendo assim com unhas e dentes 
seus cargos mostrando um programa no SAÚDE CAIXA,  
superavitário e com lucros crescentes como vem aconte-
cendo nos últimos quatro anos. O SAÚDE CAIXA é diferen-

temente dos outros planos de saúde existentes que explo-
ram atividades ligadas à saúde, pois esses atuam junto a 
um público diferente do nosso. Eles usam a venda de suas 
assistências médicas para conseguir lucro e atender suas 
necessidades e ganâncias. O SAÚDE CAIXA não atende 
à população de uma maneira geral como fazem Unimed, 
Amil, Assim, Golden Cross, etc., pois nosso público é espe-
cífico, de economiários e seus dependentes legais. 

Essa assistência à saúde seria uma forma de aju-
da financeira (um salário indireto), concedida aos economi-
ários, já que no período de 8 anos do FHC não tivemos ne-
nhuma vantagem, nenhum aumento salarial e os reajustes 
ocorridos após este período indigente estão sendo irrisó-
rios. Refiro-me especificamente ao ganho dos empregados 
da CEF, hoje lançados à penúria pelo maior banco social 
da América Latina. Atualmente os nossos vencimentos, se 
confrontados aos dos empregados de todos os outros ban-
cos ligados ao governo, são salários vergonhosamente infe-
riores aos do Banco do Brasil, BNDES e Banco do Nordes-
te, contudo, lembramos que pagamos também parte dessa 
assistência recebida. Assim, fica claro que uma coisa é pla-
no de saúde privado Unimed e outros acima citados, e outra 
coisa é o SAÚDE CAIXA, plano criado para atendimentos 
dos funcionários ativos, aposentados e pensionistas da Cai-
xa Econômica. Porém, não exclusivamente, já que os parla-
mentares (Deputados e Senadores) também fazem uso do 
SAÚDE CAIXA em Brasília e em seus estados. 

O descontentamento é crescente entre os funcio-
nários do passado e do presente da nossa CEF. Lamenta-
velmente, só agora, já com certo retardo, está acontecendo 
uma reação. Inclusive nós na Direção da UNEI estamos 
recebendo críticas como se a responsabilidade dessa 
tragédia que se abateu sobre os funcionários fosse nos-
sa, por serem desinformados e não conhecerem os seus 
diretos. Culpa nossa! Desde 2010, temos discutido sobre 
esses problemas e denunciado os crimes que vêm sendo 
perpetuados contra a nossa classe. Muitos colegas foram e 
continuam sendo omissos. Mas é importante denunciarmos 
com veemência o que está acontecendo, temos que trans-
gredir essa ordem de mediocridade instalada no sistema do 
SAÚDE CAIXA. Não há nenhuma árvore que o vento não 
tenha sacudido (provérbio hindu). Não nos interessa se há 
necessidade de mudanças de nomes para que ocorra uma 
mudança dessa diretriz administrativa instalada. Interessa 
sim, o recredenciamento dos hospitais, clínicas, serviços 
médicos e outros profissionais de saúde que nos foram 
usurpados sem obediência às normas legais. 

Saibam mais uma vez pela informação da ANS 
que todos os hospitais que sofreram descredenciamentos 
(obrigação legal para descredenciamento é necessário 
autorização da ANS), repito, de todos no estado do Rio de  
Janeiro apenas um está sendo ainda analisado o seu can-

celamento do sistema, apenas um, situado no município de 
Volta Redonda. Como se explicam os descredenciamentos 
de 16 no município do Rio de Janeiro e 2 em Niterói sem a 
autorização prévia da ANS. Consultamos outros estados de 
nosso País e, essa tragédia que ocorre no estado do Rio 
não existe. O que há então contra o Rio de Janeiro? Rio que 
recebe sempre muito bem todos os seus irmãos de outros 
estados, porque essa perseguição injusta e odiosa ao Rio? 
Porque escolhem sempre a cidade de São Sebastião do 
Rio de Janeiro como laboratório de experiências maquia-
vélicas? 

Não temos mais o que denunciar, informar e expli-
car. Apontamos os erros e as imperfeições da administra-
ção do SAÚDE CAIXA e eles sequer nos respondem. Não 
aceitam e não querem a discussão do problema. O motivo 
é a incompetência. O erro continua e continuará a produzir 
novos erros. Eles não aceitam as críticas pensadas, since-
ras e perseverantes. Não nos respondem! Quanta altivez, 
nobreza e distinção nessa atitude. Discutir ou nos respon-
der aos erros cometidos, não! Pois, a soberba e a arrogân-
cia não permitem. Eles não aceitam a discussão, porque 
será a sentença de morte de todo o STATU QUO, de todos 
os falsos princípios dominantes que apregoam. O choque 
da argumentação os levaria a uma probabilidade imensa de 
derrota vergonhosa. 

Este comportamento só demonstra exatamente a 
organização desigual e sinuosa em que vivemos na Caixa 
Econômica. Eu ainda tenho que acreditar no coração, gra-
ças a Deus, se há alguma coisa a esperar – é das inteligên-
cias dos trabalhadores e das classes menos favorecidas; 
das superiores não! A preocupação com o destino individual 
é muito importante, mas o que aceito de verdade e acredito 
como mais necessário é o destino do coletivo da humani-
dade. Aristocracias implantadas na CEF serão dissolvidas 
com o tempo, uma ação democrática, certamente reagirá 
contra estas castas que sufocam esses interesses sociais.  

Concluímos e acreditamos que ao longo de 2 anos 
tenha surgido no espírito dos usuários do nosso plano e, 
também esperamos sobretudo, no espírito dos donos do 
SAÚDE CAIXA um consenso ou uma consciência real des-
sa situação. Acredito em neutralidade política que às vezes 
tem certa razão e certa lógica, acredito na neutralidade 
religiosa, social e outras tantas. Isto porém, não significa 
que se pode aceitar o que é relativo à formação do caráter 
humano – porque sendo de caráter humano – trata do que 
é mais íntimo da pessoa, sua alma e de sua consciência. 
Além de ser odiosa e inconcebível, A NEUTRALIDADE DE 
CONSCIÊNCIA que se assiste, só nos resta desacreditar 
no ser humano.

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. 

Mais um ano está começando e com ele chegam também novas expectativas, pro-
postas e melhorias para os sócios da UNEI. Para saber o que os associados pensam e 
almejam para mais esse ano a UNEI pergunta:

O que você espera que a UNEI realize ou 
conquiste neste ano de 2013?

Edivau Soares de Oliveira
“Melhorias no SAÚDE CAIXA são primordiais 

para o bem dos associados. Se a UNEI fizesse 
um catálogo impresso com todos os médicos, hos-
pitais, pronto socorros e toda a parte clínica cre-
denciada no plano, nós associados teríamos mais 
facilidade para fazer consultas ou marcar cirurgias. 

Atualmente, os atendimentos estão demasiadamente demora-
dos e muitas vezes não conseguimos marcar as consultas.“ 

Abigail Trovão
“O SAÚDE CAIXA se tornou um grande pro-

blema e está se tornando pior do que os planos de 
saúde convencionais. O reembolso das clínicas e 
hospitais é mínimo e não temos mais médicos cre-
denciados. Está realmente muito difícil conseguir 
uma consulta.”

Aida do Nascimento Machado
“Gostaria de mais palestras sobre exer-

cícios chineses, como Chi Kung, Pilates e 
Ioga. Essas palestras são excelentes para 

aprendermos a cuidar mais da nossa saúde. 
Outra questão é que eu gostaria que a UNEI 

providenciasse um livro que contenha todos os 
médicos credenciados ao SAÚDE CAIXA, pois isso nos 

facilitaria na hora de marcar as consultas.”

José Ananias Ernesto Patrício
“Fiquei muito feliz quando li no Jornal da UNEI 

sobre a proposta da Bancada Economiária que o 
Filardi apresentou no Simpósio. Eu espero para 
este ano que ela seja aprovada, pois será mais 
uma defesa para os aposentados da CAIXA.”

Lucy Soares da Costa
“É necessário maior atenção aos credencia-

dos do SAÚDE CAIXA. É fato que depois que 
foram descredenciados diversos hospitais e clí-
nicas não consigo marcar meus exames e fazer 
os tratamentos da Glaucoma e Diabetes. “

Waldemiro Souza Corrêa
“É preciso melhorias no SAÚDE CAIXA. Operei 

a catarata há pouco tempo e só tive um reembolso 
de 20% do valor pago na cirurgia. Fiquei muito pre-
judicado com essas mudanças. Acho também que 

o preço dos medicamentos da farmácia da UNEI 
precisam ser mais baratos, pois, em alguns casos, 

o valor está mais alto do que nas farmácias comuns.”

Ivani Conrado Reis
“O SAÚDE CAIXA é prioridade. Nos últimos tem-

pos, ficamos muito prejudicados. Como exemplo posso 
citar o reembolso que recebemos dos atendimentos 

médicos e cirurgias que é muito pequeno e antes não 
pagávamos nada. Precisamos também que o livro de 
credenciamentos dos médicos seja atualizado, acho 

que tem mais de cinco anos que isso não acontece.”

Nelson Gomes de Aguiar
“Gostaria que a UNEI realizasse o PMPP, 

Plano de Melhorias de Proventos e Pensões da 
categoria, pois foi prometido no ano passado, 

mas ainda não aconteceu. Espero que esse 
ano seja realizado.”

Neusa Ribeiro Lima
“Gostaria de pedir que fosse fornecido aos 

associados a carteirinha definitiva do SAÚDE 
CAIXA, pois essa provisória precisa ser renova-
da de três em três meses e o material é muito 
ruim e nos deixa muito desconfortáveis. Às ve-
zes tenho a sensação de abandono, pois até as 

atendentes desconfiam da veracidade da carteira.”

Jorge Borges
“Se consultar com o SAÚDE CAIXA está 

muito difícil e muito ruim. Porém, sei que pode-
mos contar com o Filardi nesta luta, pois sei que 
ele está mobilizado para que as melhorias acon-

teçam o mais breve possível.”
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José Gabrielense
Tristeza e luto. Faleceu dia 11 de de-

zembro o Ex-Presidente da UNEI José 
Gabrielense. Bacharel em Economia, 
ele ingressou na CAIXA em 1951, onde 
atuou como Coordenador da Loteria Es-
portiva, foi Gerente de filiais na Bahia e 
Rio Grande do Sul, além de Chefe do 
Planejamento da Presidência da CAIXA 
e Superintendente de Loterias. 

Gabrielense foi Vice-Presidente da 
APCEF/RJ, e presidiu a Diretoria da Fe-
nae por dois mandatos consecutivos. 
Seu último cargo em Associações de 

Classe foi na Presidência da UNEI, onde 
esteve de 2007 a 2009. O sepultamento 
aconteceu dia 12 de dezembro, no cemi-
tério do Caju, por volta do meio-dia. 

“Com o falecimento, morre também 
um importante pedaço da história da 
CAIXA, da qual foi um dos baluartes, 
buscando sempre o caminho do diálogo, 
sem fugir à responsabilidade de decisão. 
A grande lição que ele nos legou foi a 
de uma figura humana que sempre res-
peitou os direitos fundamentais de todos 
que o cercavam”, disse Armando Filardi. 

Fa l e c i m e n t o s

José Lambert de Mattos atuou como 
Superintendente da CAIXA no Rio de Janeiro e 
também como Chefe de Supervisão de Engenharia. 
Nasceu em 14/07/1924 e Faleceu em 24/01/2013.

Falecimentos

Ney Abel dos Santos atuou como Geren-
te Adjunto da CAIXA, Inspetor de Agências, além 
de presidir diversas Assembleias Gerais da UNEI. 
Nasceu em 18/08/1924 e Faleceu em 23/12/2012.

UNEI disponibiliza serviço de confecção 
de imposto de renda 2013

Foi dada a largada para a entrega da De-
claração Anual do Imposto de Renda (IRPF) 
2013. Entendendo a dificuldade dos associa-
dos em fazer a declaração, a UNEI disponi-
biliza gratuitamente a confecção do imposto 
de renda 2012/2013. O prazo final para fazer 
a declaração é 30 de abril de 2013, e quem 
perder a data limite terá que pagar uma multa 
no valor de R$ 165,74.

SóCIOS NãO PAGAM
Os associados e cônjuges que tiverem in-

teresse em fazer, gratuitamente, a confecção 
do imposto de renda pela UNEI, devem pro-
curar o senhor Almir de Souza Cruz, de se-
gunda a quinta, das 10h30 às 15h, na Sede 
da UNEI, na Avenida Rio Branco, 174, 31° 
andar , Centro, Rio de Janeiro. 

Os não associados interessados têm 
duas opções: Filiar-se à entidade mediante 
proposta de admissão, com permanência 
mínima de três meses ou recolher na tesou-
raria uma taxa de serviço no valor R$ 80 (oi-
tenta reais) por declaração, antes da entre-
ga da senha. Vale lembrar que nos dias de 
palestras médicas, não haverá atendimento 
para Imposto de Renda. 

Estão obrigados a apresentar a declara-
ção, pessoas físicas que receberam rendi-
mentos tributários superiores a R$ 24.556,65 
durante o ano de 2012 (ano-base para a de-
claração do IR de 2013). É importante lem-
brar que a declaração é obrigatória a todos, 
inclusive aos que são isentos, não-tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte.
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Reeleito, Filardi explana
as suas principais lutas

Após ter sido eleita em chapa única, para di-
rigir a União Nacional dos Economiários (UNEI) 
no triênio 2013/2015, a nova Diretoria tomou 
posse em cerimônia realizada 15 de janeiro, 
às 10h, na Sede Administrativa da entidade, no 
Centro do Rio de Janeiro.

Reempossado à frente da Associação, o 
Presidente Armando Filardi prometeu trabalhar 
pelas causas da UNEI com o mesmo afinco e 
determinação que o levou a conquistar a reelei-
ção. “Lutaremos para restabelecer o equilíbrio 
financeiro da Associação, além de dar prosse-
guimento às bandeiras encampadas por nossa 
administração, como questões pertinentes ao 
Programa SAÚDE CAIXA”, frisou.

Na oportunidade, por iniciativa da Diretoria da 
UNEI, foram homenageados com diplomas cer-
ca de quatrocentos funcionários, sendo cento e 
noventa e três associados, que completaram 50 
anos de ingresso na Caixa Econômica Federal.
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Palestra sobre memória desvenda mitos e verdades
Realizada dia 22 de novembro nas depen-

dências da UNEI, a palestra “Memória e Estimu-
lação Cognitiva”, teve por objetivo dar subsídios 
aos participantes, aposentados e membros da 
Diretoria, com relação ao exercício diário do pen-
sar, um estímulo a não ociosidade para aqueles 
que já contribuíram com a sociedade e agora es-
tão inativos profissionalmente.

A palestra foi ministrada pela psicóloga Paula 
Ângelo Ferreira que também é oncóloga e neu-
ropsicóloga. “É importante que os idosos sejam 
acompanhados por um geriatra, pois em alguns 
casos, são eles que poderão orientar quais os 
melhores tratamentos a seguir”, declarou em 
meio à apresentação. 

Durante a palestra, Paula fez questão de in-
teragir e tirar dúvidas. A profissional testou, de 
forma lúdica, a memória de cada participante, e 
instruiu: “pode-se manter a mente ativa elabo-
rando agendas e produzindo listas de compras, 

cálculos matemáticos, brincadeiras como jogo 
da memória, quebra-cabeça, leitura de livros, 
atividade física e outras ações”, disse.

Ao término do evento, foi realizado sorteio de 
brindes, com 20 associados contemplados. En-
tre os prêmios, jogos para estimular a memória, 
oferecidos pela médica e produtos naturais. Para 
finalizar o encontro, o cinema da UNEI exibiu o 
filme “O Bem Amado”.

Além do Presidente da instituição, Armando 
Filardi, os Diretores, Gilberto Cabral, Georgette 
Muniz e Ernandes de Almeida também prestigia-
ram a iniciativa.

Se fosse casamento, seria Bodas de Ouro Planos de saúde terão que 
justificar negativas por escrito

A UNEI realiza todo ano 
uma homenagem aos traba-
lhadores da Caixa Econômi-
ca Federal que completam 
50 anos de carreira. Uma 
das homenageadas da últi-
ma edição foi a associada 
Regina Helena Marques. A 
honraria deixou a funcioná-
ria tão feliz e emocionada, 
que ela redigiu uma carta de 
agradecimento à direção da 
UNEI, na pessoa do Presi-
dente. E diz o seguinte:

Prezado Dr. Armando; 
Tamanha foi minha alegria, para não dizer também da emoção 

que senti ao receber tão linda mensagem por parte do senhor, bem 
como o Certificado de Honra ao Mérito a mim conferido pela UNEI, 
pelos meus 50 anos de ingresso na Caixa. 

Antes de me tornar funcionária, já era cliente, pois aos cinco 
anos de idade, precisamente em fevereiro de 1949, quando da im-
plantação da Agência em Araxá, seu primeiro Gerente foi meu que-
rido e saudoso tio-avô Damaso Drummond, que naquela oportunida-
de presenteou a cada sobrinho com um depósito em conta corrente. 
Passou-se o tempo e após 13 anos, tornei-me economiária de fato e 
de coração.

Sinto-me orgulhosa em pensar que juntamente com tantos outros 
colegas, pude de certa forma contribuir com o meu trabalho, para o 
que é hoje a Caixa Econômica Federal: o maior Banco do País. 

Dr. Armando, com os meus agradecimentos, aproveito para de-
sejar-lhe sucesso na nova gestão frente à UNEI, e na incansável luta 
em prol dos interesses da classe.

Que o senhor e família tenham um Ano Novo cheio das bênçãos 
de Deus. Paz e Prosperidade.

 Respeitosamente,
 Regina Helena Marques

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anun-
ciou que a partir do dia 07 de maio as operadoras de saúde 
que negarem cobertura do plano terão de apresentar, no pra-
zo de 48 horas, uma justificativa por escrito informando aos 
clientes a razão da recusa.

A medida atende a uma recomendação do Conselho Na-
cional de Justiça, e tem como objetivo ajudar a reduzir a assi-
metria de informações dos planos e aumentar as condições 
da Justiça em punir abusos cometidos pelas operadoras. A 
regra vale principalmente para atendimentos de urgência e 
emergência, e as empresas que não cumprirem o determi-
nado poderão pagar uma multa de R$ 30 mil, além de R$ 80 
mil pela negativa do atendimento e R$ 100 mil se for caso de 
urgência e emergência.

 A UNEI apoia e aprova a nova resolução da ANS, pois 
só assim, os direitos dos aposentados que usam o SAÚDE 
CAIXA serão respeitados. Depois que muitos hospitais e lei-
tos médicos foram descredenciados, os usuários do plano 
perderam uma fatia importante dos atendimentos médicos e 
com essa nova medida os aposentados poderão reclamar na 
justiça os seus direitos. 
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UNEI reúne associados e Diretores em
confraternização de fim de ano

Para fechar 2012 com esti-
lo, a União Nacional dos Eco-
nomiários (UNEI) reuniu asso-
ciados, amigos e convidados 
na confraternização de final 
de ano, realizada em 14 de 
dezembro, na Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria, 
na Tijuca. 

Na ocasião, houve apresen-
tação do Coral das Associa-
ções da CAIXA, que embalou 
o encontro ao som de músicas 
natalinas, além do clássico 
“Ave Maria” como homenagem 
a José Gabrielense, falecido 
três dias antes. “Ele marcou a 
história de diversos movimen-
tos associativos da CAIXA e a 
menção à sua pessoa foi mais 
que merecida”, disse Armando 
Filardi, Presidente da UNEI. 

O Grupo Madureira Toca, 
Canta e Dança, composto por 
crianças e adolescentes, fez 
uma apresentação de sam-
ba que empolgou a plateia. 
Em seguida, por iniciativa da 
UNEI, foram homenageados 
com Diplomas e Títulos de Só-
cios Beneméritos, alguns dos 
associados que marcaram a 
história da associação: Alcyo-
ne Raphael Durão Brito, Ubira-
jara Sodré Caldas (falecido) re-
presentado pela viúva Marlene 

Ribeiro Caldas, Idimar Ramos 
Bastos (falecido) representado 
pelo Presidente da APACEF/RJ 
Olívio Gomes Vieira, Wolney 
Braune (falecido) representa-
do por Teresinha Mentzingen, 
Arthur Ferreira de Souza (fa-
lecido) representado pelo neto 
Arthur Ferreira de Souza Neto, 
Roberto da Cunha Alves (RS), 
Djanira Meneses Fialho Morei-
ra (PB), Aroldo Pinheiro Freire 
de Carvalho (BA), Iolanda As-
sis dos Santos (Falecida) re-
presentada pela filha Vanessa 
Teófilo Assis e Elmo Leal Coe-
lho (SE). Por fim, um sorteio de 
brindes, a começar pelos ani-
versariantes do quadrimestre. 

A confraternização reuniu 
centenas de pessoas que fa-
zem da UNEI uma entidade 
mais representativa a cada 
ano, com destaque para as 
seguintes personalidades: Ge-
orgette Muniz, Gilberto Cabral, 
Álvaro Murce, Samuel Brasil, 
Milton Ximenes, da UNEI; Ly-
gia Bastos, da Cooperforte; 
Olívio Gomes Vieira, Presi-
dente da Apacef/RJ; Antenor 
Carvalhaes e Ricardo Maggi, 
representando a Apcef/RJ, Te-
rezinha Mentzingen, da UNEI/
RJ; Paulo Uchôa, da UNEI/PE 
e Paulo Andrade, da UNEI/SP.
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Associados são homenageados com
Títulos de Sócios Beneméritos

Eles contribuíram para a solidificação da UNEI
e agora recebem as justas homenagens

Associado na UNEI há 50 anos, 
Alcyone Raphael é um participante 
ativo da entidade, principalmente 
nas festividades do Natal, quando 
se veste de Papai Noel. Durante 55 
anos atuou com dedicação em di-

versas funções na CAIXA, entre elas no Serviço 
de Pessoal, colaborando nas atividades da então 
Cooperativa de Consumo dos Servidores da Cai-
xa e no Serviço de Saúde/SASSE, como Chefe 
do Serviço de Equipamentos.

Idimar Bastos atuou durante 
42 anos na CAIXA como Avalia-
dor de Penhores. Foi Presidente 
da APCEF por 5 mandatos con-
secutivos; Vice-Presidente da 

Associação de Avaliadores; Vice-Presidente da 
FENAE por 2 mandatos consecutivos onde foi 
responsável pela paridade salarial entre apo-
sentados e ativos; participou do Conselho deli-
berativo da UNEI; trabalhou por 14 anos na FE-
NAE Corretora e criou a APCEF Corretora de 
Imóveis. A homenagem da UNEI foi entregue ao 
Alexandre Bastos, filho do saudoso Bastinhos.

Associado da UNEI de julho de 1966 a fe-
vereiro de 1987, Ubirajara Caldas atuou como 
Conselheiro do Conselho Deliberativo da AP-
CEF e foi nomeado diversas vezes como Presi-
dente da APCEF, onde ajudou a associação a 
obter muitas conquistas. O título foi entregue à 
sua viúva: Marlene Ribeiro Caldas.

Wolney Rocha foi Presiden-
te da UNEI e esteve presen-
te na associação por 16 anos. 
Faleceu em 1989 sem terminar 
sua gestão. Responsável por 

uma política de fortalecimento administrativo 
e patrimonial da UNEI, não poupava esforços 
para alcançar seu objetivo. Criador de várias 
Delegacias Regionais, ele também atuou 
como Presidente do América Futebol Clube e 
foi Provedor da Santa Casa de Misericórdia. 
A homenagem foi entregue à sua filha: Cecília 
Braune de Castro.

Ingressou na CEF em 1960, 
como Chefe do Serviço da Loteria 
na Bahia, onde atuou na implan-
tação do sistema de máquinas e 
aperfeiçoamento da Loteria Espor-
tiva e da Loto. Foi também respon-

sável por esse trabalho no Estado de Sergipe.

Sócio de Santa Catarina, 
Elmo militou em todos os setores 
da CEF/Filial Santa Catarina com 
especial destaque nas Carteiras 
de Empréstimos Diversos, Depó-

sitos, Títulos e Crédito Rural, Gerente Geral da 
principal Unidade Filial (Agência Anita Garibal-
di) entre os muitos cargos que exerceu. Partici-
pou também de trabalhos específicos das Lote-
rias nas filiais de Brasília e Rio Grande do Sul.

Delegada da Regional em 
Sergipe, Iolanda faleceu no dia 
08 de abril devido a uma queda 
fatal da escada de um avião em 
Guarulhos/SP. Exemplo de de-
dicação exclusiva à UNEI por 21 

anos, ela sempre foi uma associada presente 
e atuante. Ingressou na Caixa em 1951, onde 
exerceu diversas funções importantes. Den-
tre elas, a participação na implantação do PIS 
(Plano de Integração Social), em Pernambuco. 
A homenagem da UNEI foi entregue à sua filha: 
Vanessa Teófilo Assis.

Djanira Meneses ingressou 
na CAIXA em 1954, aos 22 anos 
de idade, em João Pessoa na 
Paraíba. Foi integrante da AEA 
– Associação dos Economiários 
Aposentados e Pensionistas; 

Prestou serviços ao ex-SASSE (Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economi-
ários), foi Chefe do Serviço de Habitação e 
Hipoteca, onde ficou até 1974; Chefe do Se-
tor de Aplicações, onde também foi Gerente 
Substituta do mesmo setor na Agência Cabo 
Branca.

Falecido em junho de 2003, 
Arthur Ferreira foi sócio da UNEI 
por 44 anos. Atuou na CAI-
XA como Estafeta, Técnico de 
Economia Popular, Secretário e 
Diretor do Curso de Aperfeiço-

amento e Delegado Regional do SASSE. Foi 
Diretor da APCEF, Presidente da FENAE e 
teve participação na implantação e fundação 
da FUNCEF. Com sua liderança, a classe eco-
nomiária conquistou a reclassificação de car-
gos e salários. A homenagem foi entregue ao 
seu neto: Arthur Ferreira de Souza Neto.

Alcyone Raphael D. Brito (RJ)

Idimar Ramos Bastos (RJ) 

Ubirajara Sodré Caldas (RJ) 

Wolney Rocha Braune (RJ) 

Aroldo Pinheiro F. de Carvalho (BA)

Elmo Leal Coelho (SC)

Iolanda A. dos Santos (SE) 

Djanira M. Fialho Moreira (PB)

Arthur F. De Souza (RJ) 
Falecido

Falecido

Falecido

Falecido

Falecida
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Projeto Bancada Economiária solicita
apoio das Delegacias

 Após aprovação da criação da 
Bancada Economiária, apresentada no 
XXXIV Simpósio Nacional do Aposen-
tado e Pensionista CAIXA, realizado 
de 13 e 20 de novembro de 2012, no 
Espírito Santo, o Presidente da UNEI, 
Armando Filardi, enviou um ofício aos 
Delegados das Regionais, anunciando 
a aprovação da Bancada e convidando 
as Delegacias a apoiar o projeto.

 No documento, o Presidente res-
salta que para a proposta ser bem su-
cedida é importante que os Delegados 
façam um levantamento de todos os 
representantes eleitos de cada partido 
e, se possível, a quantidades de votos 
recebidos na Câmara Federal e no Se-
nado de seus respectivos Estados. O 
resultado deve ser remetido à presi-
dência da UNEI. O objetivo é alcançar 
todos os parlamentares e atender aos 
anseios dos mais de 100 mil aposen-
tados, pensionistas e ativos da Caixa 
Econômica Federal. Filardi explica ain-
da que a proposta é pluripartidária, ou 
seja, voltada à Deputados e Senado-
res de todos os partidos. 

    UNIÃO NACIONAL DOS ECONOMIÁRIOS
Av. Rio Branco, 174 / 31º andar – Centro – CEP 20040-004 – Rio de Janeiro / RJ – Tel: (21) 2262-0767.
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presidencia@unei.com.br www.unei.com.br

PEC                                                                              A UNEI É O APOSENTADO - O APOSENTADO É A UNEI
A UNEI É O PENSIONISTA - O PENSIONISTA É A UNEI

A UNEI É O ECONOMIÁRIO DA ATIVA - O ECONOMIÁRIO DA ATIVA É A UNEI 

1

Rio de janeiro, 06 de fevereiro de 2013

Às
Delegacias Regionais,

Senhor(a) Delegado (a),

As decisões tomadas nos últimos Simpósios, lamentavelmente, foram engavetadas 
desvirtuando o objetivo de um evento que, a nosso ver, é uma grande oportunidade de 
recarregarmos as nossa energias, gastas pelo tempo, na busca de dias melhores para a sofrida 
família economiária.

As plenárias são sempre o palco de decisões importantes decorrentes de bem elaboradas 
moções e proposições apresentadas pela classe.

Por tal motivo, tenho o imenso prazer de comunicar aos ilustres companheiros(as), que tive 
o prazer de ver 3 (três) de minhas propostas aprovadas, duas, das quais, serão divulgadas 
oportunamente.

Em grau de prioridade, a proposta que divulgo, em primeiro lugar, foi a da criação de uma 
“BANCADA ECONOMIÁRIA” com a certeza de que se não houver um apoio de políticos, não 
haverá qualquer repercussão positiva no dia a dia dos aposentados e pensionistas que, a bem da 
verdade, vivem momentos de angústia e total insegurança.

Para que a nossa proposta seja bem sucedida e atinja aos seus objetivos é importante que a 
mesma seja PLURIPARTIDÁRIA e tenha o apoio e engajamento, dos nossos Delegados (as)
fazendo um levantamento de todos os representantes, preferencialmente os já eleitos Deputados e 
Senadores de cada partido nesse Estado.

Em contrapartida, ressalte-se que o nosso universo de economiários ativos, inativos e 
pensionistas no País atinge a mais de 100 (cem) mil pessoas, o que, evidentemente, seria um 
grande trunfo para eleger, ou simplesmente reeleger, qualquer político que possa ter sua atuação 
voltada em defesa dos economiários no Congresso em Brasília.

Os reflexos dessa proposta foram mensurados e avaliados, pelos participantes do Simpósio,
que chegaram à conclusão que seria a única maneira de se conseguir um tratamento adequado para
uma categoria que vê, cotidianamente, seus direitos serem usurpados.  Até hoje, nossa 
representação no Congresso Nacional tem sido um zero à esquerda e não merece o voto dos 
economiários.

Sirvo-me da oportunidade, para solicitar que as informações sejam encaminhadas à 
Presidência da Unei com a possível urgência.

Por oportuno, sugiro ao colega buscar através do site da Unei, as proposições, na íntegra,
por nós apresentadas no Simpósio Nacional dos Economiários Aposentados, ocorrido entre 13 e 20 
de novembro no Espírito Santo. Outrossim, informo que após o envio dos nomes dos Deputados e 
Senadores eleitos  por  todos os partidos  em seu estado,  iremos elaborar e sugerir qual o 
procedimento a ser adotado para darmos início a esse projeto tão importante para a sobrevivência 
dos Economiários.

Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da Unei
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Veja a íntegra do Projeto Bancada Economiária
Ao longo dos últimos anos, mais precisamente desde 

que, com a fusão das antigas Caixas Econômicas Federais, 
formou-se a CEF, vem ela sendo alvo da cupidez dos gru-
pos financeiros nacionais e internacionais, todos eles, sem 
exceção, àvidos de abocanhar recursos tão vultosos como 
os do FGTS, Loterias, Crédito Imobiliário, tantas outras ver-
bas que a Caixa, como maior Banco Social da América La-
tina, administra, compondo, com o Banco do Brasil, parcela 
majoritária dos ativos do Sistema Financeiro Nacional. 

Nada a estranhar, nisto. Qual organização financeira 
não estaria de olho naqueles fundos; na confiabilidade que 
tem a Caixa junto ao público; na solidez do patrimônio da 
empresa?

Assistimos, em passado recente, a novos episódios 
deste esforço, dos organismos financeiros privados, de 
também privatizar a CEF. E ficamos todos nós, temerosos. 
Preocupados com o futuro da Caixa e de todos nós. E, pior, 
assistimos a tudo isto absolutamente impotentes, sem qual-
quer possibilidade de agir, de reagir e de lutar contra esta 
criminosa privatização.

Felizmente, forças populares impediram esse crime e a 
tendência do Governo Federal é, hoje, contrária a ela, mas 
até quando será esta a tendência? E o que poderíamos fa-
zer para contribuir para que ela se mantenha, preservando 
a nossa Caixa e, em última análise preservando os nossos 
direitos e os interesses de todos nós? 

Como sabemos todos, a Caixa tem uma abrangência 
nacional e está em todas as unidades da federação, têm 
superintendência, escritórios de negócios e agências por 
toda parte. Movimentam esta gigantesca e diversificada en-
grenagem aproximadamente 85.000 economiários na ativa 
e como sua contrapartida, mais ou menos 34.000 econo-
miários inativos e pensionistas entre os quais aqueles que 
aqui estamos, neste Simpósio, sós ou com nossas famílias 
individualmente ou representando nossas associações de 
aposentados. 

Além dessas associações de aposentados, 22 ao todo, 
somam-se à defesa dos interesses, tanto da Caixa quan-
to nosso, muito atuante, 27 associações de economiários 
da ativa mais as Agecef’s, por igual, disseminadas por todo 
País. Contamos, a demais, com três entidades como “sta-
tus” de federações, a FENACEF, FENAE, e FENAG, e, a 
mais antiga de todas elas, a UNEI, embora sem o título “Fe-
deração”, mas como tal atuante por suas Delegacias ope-
rantes em quase todas as unidades da Federação. 

Significa isto dizer que temos, como conjunto, interes-
ses Nacionais e Regionais. Significa também dizer que, 
igualmente em nosso conjunto, representamos uma vasta 
rede de cidadãos brasileiros, habitantes de todo território 
nacional, cidadãos que, como qualquer outro, temos os nos-
sos interesses e, também o que aqui nos interessa muito 
de perto os nossos conhecimentos e os nossos contatos 
em nossos estados, em nossos municípios, onde, enfim, 
exercemos nossos direitos de cidadania a voto e à voz, 
procurando sempre eleger aqueles que a nós parecem os 
melhores, bem como buscando cobrar o mesmo dos que já 
estão eleitos.

Seria demais ponderar que também poderíamos pro-
curar eleger pessoas que tenham conhecimento de nossa 
realidade, da realidade da Caixa e de seus funcionários da 
ativa e inativos, tanto quanto da importância e peso da pró-
pria instituição como instrumento de desenvolvimento eco-
nômico e social do povo brasileiro, do qual fazemos parte?

Seria demais ponderar que, além disto, poderíamos 
também, enquanto coletividade, atuar junto àqueles já elei-
tos, empossados e atuantes em todos os níveis da repre-

sentação política, no sentido de sua sensibilização imobili-
zação em relação aos direitos e interesses do sistema Cai-
xa/Economiários?

A nosso ver, não somente ou poderíamos fazer – antes, 
temos o direito o dever de fazê-lo!

Semelhante modo de pensar e agir se legitima pelo fato 
de que, no cerne na ação do “Homo políticos”, há necessa-
riamente uma simbiose ou troca de benefícios.

Ora, bem sabemos também que, como comunidade, 
(a família economiária qual gostamos e costumamos tanto 
nos referir), não tem tido, ao longo dos anos, praticamente 
nenhum acesso a os centros de decisões em qualquer ní-
vel, estadual e muito menos Federal, do Legislativo e muito 
menos do Executivo. Não obstante, temos todo o direito de 
sermos ouvidos e de contribuir no que pudermos; diria, até, 
que, mais que o direito, este um dever, como afirmamos aci-
ma.

Temos indubitavelmente, este direito, e esse dever, quer 
como instituição de que fazemos parte, mesmo os aposen-
tados, a Caixa, quer como comunidade a ela ligada, seja na 
ativa, seja como aposentados depois de longas vidas ativas 
trabalhando por ela e pelos interesses nacionais que ela re-
presenta. 

Se é fato que, como se tem dito, “a voz do Congresso 
é a voz do povo” podemos nós muito bem, à semelhança 
de quaisquer outros cidadãos ou grupamentos de cidadãos, 
procurar fazer-se ouvir no Congresso a nossa voz. E como 
fazê-lo, se não enviando para o Congresso cidadãos que 
saibam da Caixa e de nós? 

Já tivemos, ao longo dos anos, alguns poucos colegas 
parlamentares, tanto no nível federal quanto nos estados. 
Alguns ainda o são. Já temos conseguido, aqui e ali, numa 
ou noutra época, num ou noutro nível, contar com importan-
tes apoios, até mesmo de Não-Economiários, mas que, por 
força de funções desempenhadas na esfera governamental, 
passaram pela Caixa, conheceram-na, fizeram algumas coi-
sas importantes por ela e, consequentemente, também por 
nós. Temos recebido apoios importantes por outro lado, ain-
da nos tempos que ocorre, no Senado. Esta última referên-
cia, aliás, demonstra que não é necessário que alguém seja 
economiário para se identificar com a Caixa e com as cau-
sas dos direitos dos economiários – para isto, é suficiente 
ser um parlamentar consciente, atento as grandes causas. 

Mas, sem dúvida, se, nos processos eleitorais em to-
dos os níveis, nossa comunidade CONCIENTIZAR-SE E 
UNIR-SE o suficiente para estabelecer uma linha de ação 
que levasse ao Legislativo, Câmara ou Senado, cidadãos 
informados a cerca da Caixa e dos economiários, solidários 
com nossas causas, isto poderia ser um ganho de extrema 
relevância.

Seria excelente, se é que assim podemos falar, contás-
semos com algo como uma “BANCADA ECONOMIÁRIA 
NO CONGRESSO NACIONAL”. Seria ótimo se nossa co-
munidade lograsse CONCIENTIZAR-SE E UNIR-SE o su-
ficiente para no nível das ASSOCIAÇÕES, por todo Brasil 
contactar cidadãos em processo eleitoral ao parlamento 
dos quais pudéssemos obter COMPROMISSOS de ali nos 
representar, em defesa tanto da própria Caixa quanto, por 
exemplo, na luta em que ora nos empenhamos no MOVI-
MENTO DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE RECUPERA-
ÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS. 

Isto, evidentemente, demandaria imensas cautelas. Te-
ria que ser feito no nível das nossas entidades, com critérios 
muito bem definidos. Demandaria alguma espécie de com-
promissos, desses cidadãos para com nossa comunidade. 
E, sem dúvida, implicaria riscos como os de possíveis equí-

vocos na seleção de candidatos a apoiar, ou os riscos de 
que, uma vez eleito, os compromissos fossem esquecidos, 
como, infelizmente, tem acontecido. 

Naturalmente, uma tal ação teria que ser absolutamente 
apartidária, supra partidária, já que existem em nosso qua-
dro social, colegas com as mais diferentes posturas políti-
cas-filosóficas, sendo portanto, imperativo dar-lhes o arbí-
trio de buscar em seu grupo de correligionários, os candida-
tos que possam abrigar, protegendo os nossos interesses 
e aparar a Caixa Econômica Federal da cobiça e ganância 
dos já conhecidos, nossos inimigos. O fundamental é que 
todos os eleitos com maior ou menor, participação de sufrá-
gios economiários, assumam e adotem nossos reclamos no 
sentido de corrigir e dar fim as nossas carências e penúrias. 
Não importam partidos nem ideologias, mas sim a idonei-
dade dessas pessoas, seu conhecimento dos problemas 
atinentes a Caixa e aos economiários, agora A REAL PO-
TENCIALIDADE ELEITORAL DOS CIDADÃOS EVENTU-
ALMENTE APOIADOS E O COMPROMISSO POR ELES 
ASSUMIDO PUBLICAMENTE, por exemplo, em entrevistas 
em nossos meios de comunicação.

Bem sabemos que isto poderia ser considerado um 
sonho, ou uma utopia. Mas, diante de todas as perspecti-
vas que nos ameaçam dos constantes perigos aos quais a 
Caixa – e todos nós – temos sidos expostos, recentemente 
como o desmantelamento de nosso plano de assistência 
(o SAÚDE CAIXA), mas já citadas perdas salariais inacei-
táveis e constantes, trazemos esta sugestão aos colegas 
deste Simpósio. Quem sabe, de um sonho possa nascer um 
dia radioso?

O que poderia ser feito, doravante? O que se propõe 
para tornar isto ao menos um pouco realidade?

I – Que as organizações da nossa comunidade, em todo 
o País e em todos os níveis, realizem e mantenham-nos atu-
alizados, cuidadosos levantamentos sobre todos os já ocu-
pantes de postos eletivos, parlamentares e executivos, in-
dependentemente de siglas partidárias, de coligações elei-
torais, de ideologias; vale isto evidentemente, tanto para os 
que já estejam eleitos e em exercícios de mandatos quanto 
em relação aos apostolados.

II – Que, da medida em que vão a ser realizados, pro-
cessados e atualizados tais inventários, sejam os mesmos 
repassados às instâncias imediatamente superiores do or-
ganismo em cujo âmbito estejam sendo realizados, isto é, 
FENAE, FENACEF, FENAG E UNEI. 

III – Que consolidada tais informações nos níveis Mu-
nicipal/ Estadual/ Regional e especialmente o Federal, 
aquelas quatro organizações a nível nacional as analisem 
pontualmente e proponham aos diversos escalões de sua 
atuação, tanto alvos de contatos/pressões quanto a temas 
pontuais e medidas específicas pelas quais lutar em defesa 
de nossos direitos e interesses.

IV – Que, por fim, saia desse Simpósio a designação 
de um grupo de trabalho que, por ocasião de nosso pró-
ximo Simpósio, nos possa apresentar um amplo quadro 
desses dados quanto a estruturação de medidas concretas 
que possibilitem viabilizar o que hora sugerimos, PORQUE 
BASTA DE ABANDONO!

Rio de janeiro, junho de 2012

Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da Unei
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O Delegado Gentil Martins dos Santos, de 75 anos, é um daqueles 
homens que permanece na ativa, de alguma forma, porque tem pra-
zer no relacionamento interpessoal, em produzir para si e para a so-
ciedade e, principalmente, zelo pela categoria a qual pertence: a dos 
Economiários. Em função desta disposição, ele está à frente da UNEI, 

Regional Espírito Santo, há mais de uma década, e é o entrevistado 
desta edição do Jornal da UNEI.

Jornal da UNEI: O senhor participa da UNEI 
desde quando?
 Gentil: Desde a inauguração da Dele-
gacia Regional da UNEI aqui no Espírito Santo, 
ocorrida em janeiro de 1997.

Jornal da UNEI: Desde quando o senhor 
atua como Delegado Regional da UNEI em 
seu Estado?
 Gentil: Assumi em abril de 1999. Ou 
seja, vou completar 14 anos no posto.

Jornal da UNEI: Qual a principal ação coti-
diana da Regional do Espírito Santo?
 Gentil: Como em qualquer outra Regio-
nal, a ação mais rotineira é a busca por novos 
associados, mais benefícios ao quadro associa-
tivo e maior representatividade. O associado é 
a razão de a entidade existir. Por isto estamos 
sempre cativando nossos amigos e conheci-
dos de CAIXA a estarem juntos, representados, 
através da UNEI.

Jornal da UNEI: Partindo da resposta anterior, 
entendemos que a principal meta para 2013 
será continuar a busca por novos associados.

 Gentil: Sim, sempre. Além de buscar no-
vos serviços e benefícios para os associados.

Jornal da UNEI: E ano passado, qual foi o 
principal acontecimento que movimentou o 
Espírito Santo e contou com a participação 
da União dos Economiários.
 Gentil: Bom, em nosso segmento, tive-
mos o XXXIV Simpósio Nacional dos Econo-
miários Aposentados e Pensionistas da CAI-
XA, realizado aqui em Vitória de 14 a 18 de 
outubro. O evento contou com a participação 
de dezenas de associados da UNEI, inclusive 
a do nosso Presidente Armando Filardi.

Jornal da UNEI: O senhor foi gerente de 
unidades da CAIXA e chegou a ser chefe 
da instituição em nível de Estado, aí no Es-
pírito Santo. Em sua opinião como está o 
banco hoje? Melhorou ou retrocedeu em 
termos de empresa, produtos e serviços?
 Gentil: Boa pergunta! Na minha épo-
ca de funcionário, tratávamos a instituição por 
‘nossa CAIXA’. Isto mostra o zelo, o coleguis-
mo, e o prazer de fazermos parte da instituição, 
naquele tempo. Era diferente, tudo era resolvi-

do no banco e pelo banco. Hoje, o que vejo é 
que a qualidade dos serviços e produtos, mas 
principalmente do atendimento, decaiu muito. 
Não se vê amizade nem coleguismo entre fun-
cionários, porque todos estão focados em fazer 
sua parte e garantir suas metas. Hoje, qualquer 
coisa te mandam para outra unidade de aten-
dimento, porque tudo é terceirizado. Este sis-
tema de trabalho, em minha opinião, afetou a 
instituição e os trabalhadores. Ambos ficaram 
frios.

Jornal da UNEI: E a UNEI em relação a 
isto tudo?
 Gentil: Tudo o que a UNEI faz, realiza 
com ênfase e comprometimento. Eu destacaria 
o trabalho de relacionamento como um dos 
principais, ou seja, é através da UNEI que 
você se mantém informado de tudo o que 
acontece no segmento, revê amigos de outras 
épocas e está representado perante a classe. 
Além disto, todos os delegados podem emitir 
livremente suas opiniões e a matriz da União 
está sempre atenta à melhoria dos serviços e 
produtos das Delegacias Regionais, sendo a 
maior incentivadora para que estas mudanças 
positivas ocorram. 

FALA DELEGADO Gentil Martins dos Santos 
Delegacia Regional da UNEI em Espírito Santo
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Preocupada com a Saúde de seus asso-
ciados, a UNEI, realizou no dia 20 de feverei-
ro, no auditório da Sede, a primeira palestra 
de 2013, cujo tema foi “A saúde começa no 
prato, orientações para prevenção do cân-
cer”, ministrada pela Nutricionista Juliana 
Martins, do Centro Oncológico de Niterói.

Durante a apresentação a palestrante ex-
plicou que, segundo o INCA, entre o ano de 
2012 e 2013, foram detectados 518.510 mil 
novos casos de câncer, que poderiam ser 
evitados com a alimentação correta. “Cerca 
de 30% dos casos de câncer poderiam ter 
sido evitados com uma alimentação saudá-
vel, realização de atividades físicas e con-
trole do peso. Para evitar doenças é preciso 
prevenir”, afirma.

A nutricionista também alertou que o 
consumo diário de frutas e legumes; ali-
mentos que contenham Omega 3, como é 
o caso de peixes como salmão e da sardi-
nha, e fibras como a linhaça e a chia, po-
dem evitar o surgimento de diversos tipos 
de cânceres, desde os de mama até aos 
de próstata. “As frutas e legumes precisam 
ser incluídas em 5 porções diárias nas refei-
ções, pois são excelentes fontes de fibras e 
vitaminas, e tem o poder eliminar as células 
cancerígenas. Alimentos como salsichas, 
enlatados, carne vermelha em excesso, do-
ces e frituras são os grandes vilões da boa 

“Alimentação como forma de prevenção ao câncer”
Associados lotam a UNEI e aprovam palestra

alimentação e precisam ser evitados. Com 
a mudança dos hábitos alimentares e ati-
vidades físicas semanais é possível evitar 
doenças e ter uma excelente qualidade de 
vida.”, conclui Juliana.

Todos os sócios receberam um Kit da nu-
tricionista com suco de soja, barra de cere-
al e queijo branco, como forma de mostrar 
que uma boa alimentação pode ser realiza-
da também fora de casa. Após a palestra, 
houve o tradicional sorteio de brindes, que 
premiou quase 20 associados. O Presidente 
Filardi aproveitou a oportunidade para infor-
mar que no dia 24 de junho, será inaugurada 
na Galeria de Fotografia dos Ex-Presidentes 
da UNEI, a imagem do saudoso José Ga-
brielense.

Associados são beneficiados com Serviço Social da UNEI
A UNEI tem como principal missão pres-

tar serviços de qualidade e conceder melho-
res benefícios aos seus associados. Sempre 
visando à transparência, ética e responsa-
bilidade dos seus serviços, a UNEI divulga 
constantemente as ações realizadas pelo 
Serviço Social da Associação.

Nos meses de janeiro e fevereiro, de 
2013, foram realizadas diversas atividades 
pelo Serviço Social, entre elas, 110 auxílios, 
95 visitas hospitalares, 5 domiciliares, além 
de 8 fichas cadastrais, 188 pedidos de re-

embolso e 24 aberturas de processos no 
SAÚDE CAIXA. 

A UNEI realizou ainda 32 doações de pa-
cotes de fraldas e 188 atendimentos de ce-
lular de emergência através do número (21) 
9988-3512. 

Quem desejar utilizar os benefícios pres-
tados pelo Serviço Social da Associação 
pode solicitar os serviços na Sede na UNEI, 
na Avenida Rio Branco, 174 / 31º andar ou 
nas Delegacias Regionais. Para mais infor-
mações: (21) 2262-0767 (ramal 2). 

Atividades realizadas - Jan/Fev - 2013

Visitas Domiciliares .......................................05
Visitas Hospitales ..........................................95
Auxílio Anestesia Titular ...............................72
Auxílios Anestesia Cônjuge .........................06
Auxílios Anestesia Cônjuge nas Regionais ...02
Auxílios Funeral Titular .................................22 
Auxílios Funeral Cônjuge .............................02
Fichas Cadastrais ..........................................08 
Pedidos de Reembolso ...............................188
Processos ......................................................24 
Doações de pacotes de fraldas ..................32
Atendimentos de celular de emergência ...88 
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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

Assembleia Geral delibera sobre 
importantes questões da UNEI
A Diretoria da UNEI promoveu dia 8 de janeiro, às 10 horas, 

Assembleia Geral, presidida por Carlos Asdrúbal de Araujo Castro, 
sendo secretariada por Jamil Ribeiro da Silva. Na oportunidade foi 
apresentado aos associados um relatório sobre os resultados dos 
três últimos anos – 2010, 2011, 2012 - em que o grupo comandado 
por Armando Filardi esteve à frente da entidade.

Para tanto, um bem trabalhado dossiê foi apresentado e dis-
cutido na Assembleia. Nele foi possível constatar, de forma minu-
ciosa, levantamentos sobre a situação da Planei Corretora e a da 
UNEI, na condição de Entidade Associativa. Nos dois casos o que 
mais chamou a atenção foram às constatações de ordem finan-
ceira, haja vista que os resultados não indicaram equilíbrio entre 
receitas despesas. 

Preocupada com tais questões, a Diretoria apresentou algu-
mas propostas que foram prontamente aprovadas por unanimida-
de, dentre elas: o aumento das mensalidades da UNEI, tendo como 
base o percentual de aumento concedido pela Funcef; fechamento 
de Delegacias deficitárias; criação de uma comissão formada por 
membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da UNEI, visando uma 
análise mais detalhada do dossiê e possíveis novas observações 
que, futuramente, deverão ser submetidas ao quadro associativo e 
as Delegacias Regionais.

Outra questão aprovada na Assembleia foi à supressão da Di-
retoria de Patrimônio da UNEI, cujas atividades, a partir da próxima 
gestão, estarão sob a responsabilidade da Diretoria Administrativa.

Sobre as questões relacionadas ao aumento da mensalidade 
e fechamento de Delegacias deficitárias, Filardi afirmou: “tais me-
didas são necessárias para que seja possível manter a qualidade 
dos serviços voltados para todos os sócios”.

A grande maioria das entidades 
representativas dos empregados 
ativos ou aposentados da CAIXA 
tem ao final de sua sigla a abre-
viatura do nome da empresa (CEF 
– Caixa Econômica Federal) que 
emprega ou empregou seus asso-
ciados.

Foi com essa simples constata-
ção, somada ao desejo de ver a As-
sociação que preside mais próxima 
das demais entidades representati-
vas dos economiários e com o nome 
diretamente ligado à empresa, que 
fizeram com que o Presidente Ar-

mando Filardi apresentasse em reu-
nião de Diretoria, realizada na Sede 
da UNEI, em 19 de fevereiro, pro-
posta para que a UNEI passe a ser 
denominada UNEICEF (União Na-
cional dos Economiários da Caixa 
Econômica Federal).

Por valorizar o nome da entidade 
e ter ido ao encontro do entendimen-
to dos demais Diretores a proposta 
foi aprovada por unanimidade. Após 
aprovação a proposta foi encami-
nhada ao Conselho Deliberativo, 
que no dia 19 de abril também aca-
tou a nova denominação da União.

UNEICEF
Presidente propõe e Diretoria aprova nova denominação da União 
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O tradicional almoço dos aposenta-
dos, encontro aberto a todos os econo-
miários da CAIXA, que acontece todos 
os meses teve suas últimas edições no 
dia 31 de janeiro, no restaurante do Hotel 
Astória/ Flórida e no dia 28 de fevereiro, 
no Restaurante do Hotel Excelsior, em 
Copacabana. O almoço que é uma op-
ção para encontrar ex-colegas de profis-
são, contou com a presença de muitos 
aposentados que aproveitaram o encon-
tro para conversar e dar boas risadas.

 O evento está inserido dentro 
das ações do grupo de aposentados, 
mas, vale ressaltar que as despesas do 
almoço são individuais, ou seja, cada 
participante arca com seus gastos. Os 
associados que desejarem fazer parte 
desse grupo de aposentados e participar 
dos almoços mensais, podem se cadas-
trar junto à secretaria da UNEI. Todas as 
informações podem ser obtidas com a 
Petrina, pelo número (21) 2262-0767, ra-
mal 1. 

O Instituto do Câncer do Estado de 
São Paulo (Icesp) instalou um aparelho 
de ultrassom de alta frequência capaz 
de destruir células cancerígenas, sem 
a necessidade de cirurgia e anestesia. 
Único na América Latina, o equipamen-
to de tecnologia israelense consegue 
focar o tumor sem afetar os tecidos sau-
dáveis a redor. O novo aparelho estará 
disponível à população através do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Na primeira palestra realizada pela 
UNEI em 2013, o Presidente Armando 
Filardi, anunciou que no dia 24 de junho 
de 2013, será inaugurada a fotografia do 
saudoso Ex-Presidente José Gabrielen-
se, na galeria de imagens dos Ex-Presi-
dentes. Gabrielense que também foi Vi-
ce-Presidente da APCEF/RJ e Presiden-
te da Fenae por dois anos consecutivos, 
faleceu no dia 11 de dezembro de 2012.

 O Círculo Bíblico, projeto que estuda os textos sagrados e 
realiza orações em prol dos colegas e familiares, já iniciou seus 
encontros de 2013, na Sede da UNEI.

As reuniões ocorrem às quartas-feiras, no horário das 14h 
30, na Avenida Rio Branco, 174, 31° andar, Centro.

Mais informações falar com Yone Reese pelo telefone (21) 
2266-0733 ou com a senhorita Petrina pelo telefone 2262-0767.

 A UNEI convida todos os asso-
ciados a participarem do Coral das As-
sociações da Caixa Econômica Federal, 
que acontece as segundas e quartas, a 
partir das 18h, no 31º andar da Sede da 
UNEI, no Centro do Rio.

 Próximo de completar 24 anos, 
o coral é motivo de orgulho para a classe 
economiária. Conhecido mundialmente, 
o grupo participou de turnês na cidade 
de Braga, em Portugal; Festival de Co-
ros da cidade de Angra dos Reis (RJ); 
Encontro de Corais em Vitória (ES), 
além de apresentações nos programas 
de estúdio fechado, da Rádio MEC. 

 Quem quiser mais informações 
sobre como participar do coral, pode 
falar com Ana Maria de Paulos pelos 
telefones: (21) 2568-4200 e 8885-5367 
ou pelo e-mail: ana.paulos@globo.com. 
O Coral conta com o apoio da UNEI, 
APACEF/RJ e APCEF/RJ.

Algumas
Outras

 Essa vem do tempo do demolido prédio de nove andares da Caixa Econômica 
Federal, Rio de Janeiro, entre as ruas Treze de Maio e Senador Dantas. Da época em 
que, das seis às dez da manhã, ele era faxinado por grupo de homens de fora, cha-
mados “Extra-Caixa”, sob o comando do Chefe de Portaria. Este, por sua vez, sempre 
de “marcação” com um desses contratados, que tinha, apesar dos pesares, o hábito 
do prazer de apresentar-se muito bem apessoado e usando, algumas vezes, o famoso 
S-120, terno de linho considerado, naquela época, muito “bacana”, próprio dos mais 
afortunados.

O homem chegava, vestia o macacão de limpeza, fazia sua tarefa e ia embora, no-
vamente elegante. Durante o trabalho não falava nada, embora o incomodasse aquele 
Chefe policiando demais o seu trabalho, exigindo-lhe maior capricho, detalhando e 
inventando exigências aqui e acolá... Pensava: - Será que tinha inveja da sua roupa?

Um dia correu a notícia de que o vistoso moço era grande admirador dos “ares 
marítimos” da Praça Mauá, com seus bares, suas boates, hotéis, mulheres e negócios 
misteriosos de alto mar. Daí a associá-lo à turma de um famoso e poderoso contraban-
dista foi rápido pensamento.

Por causa disto, o bondoso funcionário da então Divisão de Pessoal da Caixa, 
responsável pelo pagamento dos seus serviços, convidou-o para uma conversa espe-
cial, começando uma série de aconselhamentos visando afastá-lo daquele ambiente. 
Alertava-o de que poderia acabar na prisão, estragaria sua vida para sempre. Que ele 
agüentasse, com paciência, os trabalhos de faxina. Quem sabe um dia, como era tra-
dicional, a Caixa faria uma prova interna e não o aproveitaria no quadro de servidores?

Entretanto, chegou a hora em que o homem se situou:
-Agradeço seu interesse, amigo, mas estou muito comprometido, não dá mais pra 

romper com os homens lá! Resolvi não voltar mais aqui...
E realmente, desapareceu. Anos mais tarde, cerca de onze horas da noite, o refe-

rido funcionário saía do então famoso Teatro Serrador, na rua Senador Dantas, e teve 
que atravessar uma das escuras ruelas transversais à rua Álvaro Alvim, na Cinelândia. 
Como de praxe era, vestindo elegante terno de passeio completo, e conduzindo a es-
posa, também altamente produzida, jóias na orelha, pescoço e pulsos. Na encruzilha-
da, dois homens bloquearam o casal e só não lhe interromperam a passagem porque 
uma voz forte se ergueu do fundo estratégico da escuridão, alertando-os:

- Esse aí, não!...Esse aí é meu amigo!
O dono daquela ordem apresentou-se à claridade, se intrometendo entre os cor-

pos do casal, dividindo-o com abraços laterais e, conduzindo-o a um lugar mais movi-
mentado, confraternizou, em repreensão suave:

- Poxa vida! Você passando por ali, a essa hora? E com a madame! Que perigo! 
Você só sairia daqui todo depenado.

Era o sumido, já esquecido e elegante “ex”-faxineiro...
F  I  M

 (Para o amigo Alcyone Raphael, o então bondoso Chefe de Divisão 
desta narrativa, hoje aposentado e muito querido na comunidade pe-
los seus exemplos de dedicação à CAIXA ECONÔMICA e aos colegas.  
É o Papai Noel oficial da UNEI, associação de aposentados –RJ) 

CAIXISTÓRIAS - opção de vida

Grupo de aposentados

Células cancerígenas

Homenagem ao “Gabri”

Círculo Bíblico

Filardi na APCEF/RJ

Coral: inscrições abertas

Com o objetivo de prestigiar a festa 
promovida pela APCEF/RJ e FENAE 
em decorrência do Dia Nacional dos 
Aposentados, o Presidente da UNEI, 
Armando Filardi, compareceu no dia 
24 de janeiro ao evento, realizado na 
Sede Campestre em Jacarepaguá. A 
celebração reuniu Diretores e Presi-
dentes das associações CAIXA, além 
de convidados.

Dentre as personalidades presen-
tes, destaque para Manoel Lopes de 
Carvalho, Presidente da APCEF/RJ, 
João Carlos Teixeira da Silva, Vice-
-Presidente, e os Diretores Ricardo Ma-
ggi, Paulo César Matileti, Nelson Soa-
res Vianna e Antenor Silva Carvalhaes. 

Da APACEF/RJ, esteve presente 
Olívio Gomes Vieira, Presidente, e Eli-
neide Alcântara, Diretora Cultural. O 
Diretor da União Nacional dos Econo-
miários, Ronaldo Pessanha, também 
prestigiou a festa.

* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE
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SEGURO DE VIDA

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS

• Contratação até 85 anos

• 4 sorteios mensais de R$ 15.000,00

• Assistência Funeral

• Parecer Médico Auxiliar Internacional – disponibiliza ao Segu-
rado o acesso aos renomados médicos especialistas dos 
melhores hospitais dos Estados Unidos através da Telemedicina

• Atendimento pré-hospitalar de emergência

• Orientação Médica por telefone

• Equipes Médicas de Plantão 24 Horas

Novos Produtos UNEI para os seus Associados, Cônjuges e �lhosNovos Produtos UNEI para os seus Associados, Cônjuges e �lhos

Agende agora a visita do nosso representante, 

LIGUE: (021) 3905.9182

Seguros
Contrato Vida em Grupo Processo SUSEP nº 10.004.985/99-18, 

Contrato APC  Processo SUSEP nº 15414.000515/2003-76.  Itaú Seguros S/A, CNPJ Nº 61.557.039/0001-07
Os Registros destes planos na Susep não implica por parte da Autarquia incentivo ou apoio à sua comercialização.
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SAÚDE CAIXA Sindicato dos bancários denuncia a perda de mais um direito

Em matéria publicada 
no Jornal BancáRio, no 
dia 05 de março, o Dire-
tor do Sindicato dos Ban-
cários do Rio de Janeiro, 
Paulo Matileti, denunciou 
mais um desrespeito aos 
funcionários da CEF, que 
utilizam o SAÚDE CAI-
XA. Segundo o Diretor, o 
plano não mais disponibi-
liza aos usuários o direito 
a ambulâncias. Assim, 
quem precisar deste ser-
viço terá que recorrer ao 
Corpo de Bombeiros ou 
ao SAMU para chegar 
aos hospitais. Leia ao 
lado a matéria na integra:

Presidente Filardi elogia 
Diretor do Sindicato

Presidente enviou um 
e-mail ao Diretor Paulo 
Matileti parabenizando 

a iniciativa do Sindicato 
ao denunciar no Jornal 
BancáRios, o desleixo 

do SAÚDE CAIXA para 
com os usuários. 

Prezado Matileti,
Meus parabéns pela sua pesso-

al demonstração de coragem cívica, 
ao fazer críticas oportunas e verda-
deiras no Jornal Bancário de março 

de 2013 nº 4624, sobre o desleixo 
e negligência do Saúde Caixa que 

vêm de encontro aos interesses dos 
economiários. Reitero as congratula-

ções, ficando na esperança de que 
outros representantes de nossa clas-

se, sigam seus passos e exemplo.
Estamos Juntos!

 
Armando Filardi

Presidente da Unei
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