
O que você acha das manifestações 
que vêm ocorrendo em todo o país?

UNEICEF continua 
buscando 
respostas para 
os malfeitos do 
SAÚDE CAIXA

Fenae pede assinaturas para 
por fim ao voto de minerva
na Funcef

Parceria com escritório de 
advocacia aumenta benefícios 
para os associados

Inaugurada a fotografia de 
José Gabrielense no mural dos 
Ex-Presidentes

SAÚDE  C A I X A

SAÚDE CAIXA não 
cumpre as normas 

fixadas pela ANS aos 
planos de saúde

Estou achando essas manifestações ótimas, deveriam acontecer com 
mais frequência, pois é necessário dar um aperto em nossos governan-
tes, para assim nosso país voltar a funcionar. É um absurdo, por exem-
plo, não ter oxigênio nos hospitais, isso não pode acontecer jamais, é 
uma falta de respeito com o cidadão que paga seus impostos e não tem 
um hospital decente para procurar quando está doente.” 

Na coluna em foco desta edição entrevistamos 10 associados, onde eles puderam 
expor suas opiniões sobre os manifestos ocorridos nas últimas semanas.

Iris Belmonte Leia a coluna na página 2

Em reunião com Armando Filardi, Presidente da 
UNEICEF, Almir Aguiar, Presidente do Sindicato dos 
Bancários, declara seu total apoio à luta da UNEICEF 
contra as irregularidades do SAÚDE CAIXA
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ExpedienteCaro associado da UNEICEF, 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 
UNEICEF, estabelecendo assim um fórum de opinião formado pelos associados da entidade. 

As constantes manifestações que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro e em várias outras cidades brasileiras, tem ganhado 
cada vez mais proporção e visibilidade no país e mundo. Pessoas de todas as idades e ideologias resolveram se unir e par-
ticipar de uma luta iniciada pelos estudantes, se desenvolvendo como um manifesto contra todas as mazelas e indignações 
presas na garganta de todo o brasileiro.
E diante de tamanha proporção, o Jornal da UNEICEF, resolveu saber dos associados qual a visão que eles têm desse 
manifesto. Assim a UNEICEF pergunta:

Como você vê essas manifestações que vêm 
ocorrendo no Rio de Janeiro e no Brasil?

Dulcenea dos Santos  
 “Reivindicar o que é nosso por direito é a atitu-

de mais certa no momento, mas é preciso que isso 
aconteça de forma pacífica, sem violência. Por que 

se a passeata continuar sendo feita dessa forma, 
a polícia terá que agir e isso vai gerar muita violência. 
Então quando as pessoas forem para as ruas, elas precisam 
ir sempre com paz, para que se reivindiquem os direitos, sem 

que alguém saia ferido”. 

Irene chaves
“Acho que esses movimentos são justos e 

precisam continuar, as pessoas tem que ir às ruas 
mesmo, pois tem muita coisa errada nesse país. O 

Marco Feliciano, por exemplo, disse que vai aprovar 
a cura gay. Eu acho é que ele é quem precisa de cura e 

vergonha na cara. A única coisa que eu não aprovo é a bader-
na e a destruição do patrimônio público, mas as manifestações 
precisam continuar”.

Hélio Diniz
“Eu acho válidas essas manifestações, pois 

esse é o momento de haver uma transformação 
política brasileira. O povo merece e precisa! Só 
não concordo com os casos de vandalismo que 

ocorreram durante a passeata, mas acredito que isso seja 
gente infiltrada, para destoar o movimento.” 

Marisa da Silva
“Eu acredito que essa seja a melhor forma dos 

governantes prestarem atenção na população. Fico 
muito feliz do Brasil ter finalmente acordado.” 

Feliciano da Silva Guerra
“Eu fiquei muito alegre quando soube das 

manifestações, pois eu já estava sem esperança 
que o povo reagisse as mazelas que nós estamos 

vivendo. A classe política não tem dado a mínima 
importância para o povo brasileiro e para as dificuldades 
enfrentadas em nosso país. A corrupção nunca esteve tão 
crítica no Brasil quanto agora, a saúde pública está falida e, 
o transporte e a educação estão esquecidos, nada funciona 
no Brasil, é preciso dar um basta nisso! Precisamos fazer 
uma passeata e ir até a Brasília gritar para eles que não 
aguentamos mais!” 

Presidente Armando Filardi
“Tenho achado esses movimentos magníficos 

e agora que começaram não podem parar. Com a 
primeira conquista da redução das tarifas de ôni-

bus, é necessário que o movimento se direcione para 
conseguir chegar ao objetivo final. Por exemplo, a saúde no 
país, não é preciso trazer nenhum médico de fora, é preciso 

um local decente para os nossos profissionais trabalharem e, 
a nossa educação é uma lástima. Acho que o povo não pode 
sair das ruas agora, tem que continuar os protestos, mas com 

um direcionamento. Creio que com o fim da corrupção, em 
todos os níveis, todos os problemas serão resolvidos.“

Edson Silveira
“Sinto que o coração de todo brasileiro está nes-

sa passeata. É preciso continuar a luta para conse-
guirmos as mudanças políticas almejadas”.

Maria da Soledade Tavares 
“Eu concordo com essa manifestação, pois as 

pessoas têm motivos de sobra para tanta indignação. 
Infelizmente hoje os grandes e médios empresários 

gostam de ganhar muito dinheiro, enquanto a popula-
ção trabalha demais para receber um salário medíocre. Temos 

que ir às ruas e lutar pelos direitos. Eu mesma participei de gran-
des movimentos como a “Diretas Já” e passeatas de funcionário 

no período que trabalhei na CAIXA, só discordo da baderna, 
pois patrimônio público e privado precisa ser intocável”.  

Iris Belmonte
“Estou achando essas manifestações ótimas, 

deveriam acontecer com mais frequência, pois é 
necessário dar um aperto em nossos governan-

tes, para assim nosso país voltar a funcionar. É um 
absurdo, por exemplo, não ter oxigênio nos hospitais, 

isso não pode acontecer jamais, é uma falta de respeito 
com o cidadão que paga seus impostos e não tem um hos-
pital decente para procurar quando está doente. Eu acho 
que as pessoas tem que continuar nas ruas até consegui-
rem melhorias em nosso estado.” 

Marilena Barros Oliveira 
“Acho que essa é uma manifestação justa, eu 

só não concordo é com a desordem e baderna, se 
bem que eu acredito que isso são atitudes de pes-

soas infiltradas para desestabilizar o movimento. E 
com essas pessoas a polícia precisa realmente agir e prende-
-las. É preciso pegar pesado com os baderneiros.” 
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TUDO JÁ FOI DITO ANTES, MAS JÁ QUE
NINGUÉM ESCUTA, TEMOS DE CONTINUAR
VOLTANDO AO COMEÇO DE NOVO E DE NOVO

Esse é nosso compromisso – nossa história – 
nossa intocável missão. Contudo, continuo, perplexo com 
o menosprezo e pela maneira insensata  de darem conti-
nuidade a essa criminosa política do projeto de desman-
telamento do nosso SAÚDE CAIXA, no Rio de Janeiro, 
já tantas vezes denunciado e por eles concebido e tra-
mado em gabinete distante das residências e ruas onde 
vivem os economiários. A certeza da proteção e abrigo 
de políticos, fizeram deles incrédulos do respeito à jus-
tiça. O que vale, e o que protege aqueles que erraram é 
a convicção da impunidade. Estão esperando as mortes 
acontecerem pelo desamparo e desdém, para fazerem as 
mudanças. Esquecem, porém que, quando uma ou umas 
mortes ocorrerem, como a história tem demonstrado não 
só do Brasil, mas dos homens em todos os quadrantes da 
terra um cadáver tem a força maior do que muitos pode-
rosos e astutos reunidos. Aguardemos o futuro próximo. 
Por oportuno, desejo parabenizar, os colegas Maria da 
Conceição Bastos Bemerguy, Marcus Aurélio Mirandola e 
Mario Alves Cabral, respectivamente Gerentes das filiais 
de gestão de pessoas de São Paulo, Campinas e Bauru, 
representantes que souberam conseguir e manter o res-
peito dos seus usuários, defendendo os seus interesses, 
em seus municípios. Mais uma vez, congratulações a São 
Paulo que não acolhe e nem admite danos ou implicân-
cias com seu povo. Todos sem preconceitos precisam re-
ceber assistência à saúde, sem a agonia e receios com 
futuro. Com todo respeito aos meus patrícios em todos os 
cantos do País. Viva São Paulo!!! 

Em minhas reflexões, me pergunto POR QUÊ? 
Indagação que exige uma explicação, motivo ou causa 
por ato acontecido. Mas nada respondem ou quando o 
fazem, são contraditórios em relação ao que diz a Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS) e com os argumentos. Par-
ticularmente não acredito que um governo sensível aos 
problemas coletivos, tivesse determinado esse projeto de 
lucro com exploração da saúde e prejuízo moral e físico 
impostos aos funcionários da Caixa Econômica. Por que 
então? Interesses econômicos? Sempre existem! Mas de 
quem, nacionais ou estrangeiros? Os nacionais, pelos 
bancos, seguradoras, Associações de Classe e Coopera-
tivas, etc – muita gente! Estrangeiros, mais do que nunca! 
Recentemente um grande plano de saúde no Rio adquiriu 
vários hospitais de excelência no estado: Pró-Cardíaco – 
Bambina e outros mais de alto padrão. E o comprador – o 
plano de saúde que é nacional – vendeu agora, a um gru-
po americano – o UNITED-CARE toda essa estrutura de 
uma só vez. 

Por vivência, e por ser lei, temos conhecimento 

de que a Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, estabelece: A saúde é direito de todos e dever do 
estado. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio 
ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. 
E por fim, diz: É vedado a participação direta ou indire-
ta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde do País. Assim, como ficamos? Particularmente, 
me preocupa também as EXCLUSIVIDADES que sempre 
representam risco de um dumping que trazem sempre  di-
ficuldades em negociações administrativas e financeiras 
e, além, da possibilidade de transferência de estruturas de 
assistência, a grupos não nacionais como vimos acima. 
No momento perdemos 18 hospitais em nosso estado e 
as reposições não foram feitas de forma legal por não te-
rem sido  substituídos estes estabelecimentos, por outros 
do mesmo porte nas mesmas regiões. O que tem aconte-
cido progressivamente é, a inclusão de hospitais do grupo 
D’Or. Nada tenho sob uma visão técnica e assistencial, 
contra esse grupo. Mas esse processo progressivo de 
EXCLUSIVIDADE é estranho e não nos parece correto 
administrativamente como já falamos.

Tivemos no passado um hospital excelente onde 
nasceram meus filhos – hoje ainda de bom padrão – mas 
tinha essa famigerada exclusividade que nos deu gran-
des problemas administrativos e financeiros. Porque essa 
preferência? Não entendo! Apenas parece-me que, onde 
existem hoje os vazios de assistência hospitalar,  para 
ocupá-los, eles continuarão a existir, se não houver novo 
estabelecimento desse grupo para credenciar! Esses es-
clarecimentos aos economiários permitem com isenção 
uma conclusão própria e individual, e consequente a  cada 
um de nós. Perguntar “QUEM” são os responsáveis? Não 
é difícil se imaginar. Será que eles não se preocupam com 
o  grito, berro e clamor das ruas? Não sentem nenhum 
medo, remorso e arrependimento pelo que estão fazen-
do? Só com a mudança de tudo, conseguiremos dar fim  a 
esse desalento, a apatia e abatimento em que eles nos jo-
garam. Dizem que já estão arrependidos, mas têm vergo-
nha ou lhes falta coragem de voltar atrás. Quem sabe com 
uma passeata ordeira dos aposentados da CAIXA, pela 
Avenida Rio Branco, não conseguiríamos alguma mu-
dança para melhor?! José Saramago, escritor português 
afirma: “Para que serve o arrependimento se isso não 
muda nada do que se passou? O melhor arrependimento 
é, simplesmente mudar!” Mudar é a ação que falta. Para o 
outro grupo que administra - tão mal o SAÚDE CAIXA - já 
que se preocupa somente com os lucros sem dar impor-
tância aos prejuízos moral e físico dos economiários. En-

viamos um pouco de lustre aos seus desconhecimentos. 
Saibam que o desânimo, a incerteza do futuro, sobretudo 
dos idosos que já  têm a saúde mais frágil, vocês incor-
poraram em nosso cotidiano o ESTRESSE.  Para eles o 
ESTRESSE é visto apenas como irritações, frustações 
e problemas a serem resolvidos. Na verdade, vocês são 
predadores que ameaçam  nossas vidas. Esse desmonte 
lamentável do plano de saúde, nos preparou para duas 
reações possíveis: LUTAR OU FUGIR. Alguns preferiram 
fugir, nós resolvemos lutar e resistir. Com o estresse, um 
sistema de alarme no cérebro ativa secreções hormonais 
que aumentam a pressão arterial, o rítmo cardíaco e da 
respiração. As pessoas sob estresse sofrem uma forma 
de involução mental (depressão – perda de memória su-
gerido por vezes uma forma de demência). Outros proble-
mas como úlcera gástrica – colo irritável, infarto, crises 
de asma e outros males. Vejam: o que eles estão fazendo 
conosco! Acreditem é tudo verdade! Certamente em outra 
vida se houver, pelos seus pecados, para o paraíso eles 
não irão jamais, purgatório não creio! Tudo que escrevi 
sobre o estresse é real. Já era conhecido pelos Romanos. 
No latim chamavam de “DICTRICIA” que significa aper-
to, augústia ou aflição. Os Franceses transformaram em 
DETRESSE, sinônimo de angústia, para os Italianos que 
tem suas raízes no verbo “STRIZZARE”, passou a ser  si-
nônimo de fadiga, ansiedade e preocupação. Os Ingleses 
criaram finalmente a expressão STRESS doença que in-
dica vários fatores nocivos a vida e que passou a ser no  
jargão da engenharia o significado de “Esforço e Tensão”, 
usado para indicar a resistência de uma ponte sujeita a 
uma determinada carga. Se continuarem  com essa políti-
ca desastrosa será em breve a caminhada total da nossa 
destruição. Nossa estrutura  e esqueleto irão desmoronar. 
Por derradeiro, dizem já estar acontecendo a implantação 
do sistema chamado COTAS DE VAGAS nos hospitais 
credenciados para os usuários do SAÚDE CAIXA. Vale 
dizer: não terem vaga para as nossas internações, mas o 
hospital tem vários quartos desocupados. 

JURO QUE NÃO ACREDITO! Mas se aconte-
cer, imploro ao colega vítima desse crime, nos apresentar 
queixa por escrito, pois nesses casos, fica caracterizado 
de uma forma clara crime aos direitos da pessoa. 

Colegas economiários, que acompanham e so-
frem  essa tortura cotidiana da incerteza, vocês são teste-
munha do que estamos afirmando.

Que Deus nos proteja.
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF

Armando FilardiEditorial
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Aposentadoria x Salário Ideal
Desde o período FHC os aposentados tiveram 

grandes perdas em seus proventos de aposenta-
doria e, desde então, se chegou a uma defasagem 
de, em média, 67,29% nas aposentadorias em 
todo o Brasil. O atual sistema de cálculo dos bene-
fícios é injusto e prejudica os aposentados desde 
sua criação, em 1999. 

Vindo de encontro ao achatamento salarial dos 
aposentados está a pesquisa divulgada pelo De-
partamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), que indica que o sa-
lário mínimo nacional deveria ser de R$ 2.873,56, 
valor 4,27 vezes superior ao salário mínimo vigen-
te no país, de R$ 678. O salário mínimo deveria 
ser suficiente para garantir as despesas familiares 
com alimentação, moradia, saúde, transportes, 
educação, vestuário, higiene, lazer e previdência.

Porém, como a própria pesquisa mostra, esta-
mos longe de alcançar esse salário ideal e os apo-
sentados, com seus vencimentos dilacerados ao 
longo dos últimos 20 anos, carecem da melhoria 
em seus benefícios, visto que a aposentadoria não 
é um complemento de renda e sim uma substitui-
ção de ganhos para quem não mais está na ativa. 

Diante desse descalabro, surge a pergunta que 
não quer calar: qual deveria ser a média do valor 
salarial para os economiários aposentados? Inde-

pendente da resposta, uma coisa é certa: além da 
drástica situação dos que recebem o salário míni-
mo, os governos também são responsáveis pela 
humilhante situação dos aposentados que também 
necessitam de ganhos justos para se manterem e 
utilizarem para suas despesas com alimentação, 
moradia, saúde, lazer, vestuário e todas as neces-
sidades pontuadas pelo Dieese?

Nos dias de hoje, os aposentados não podem 
desfrutar da tão sonhada aposentadoria, princi-
palmente por conta dos dilacerantes gastos com 
remédios e com a saúde, que infelizmente é mais 
debilitada em idades avançadas. Não somen-
te os economiários, mas todos os aposentados 
querem e merecem um tratamento mais huma-
no e de respeito. Desejam a reposição de todas 
as perdas desde o período FHC, bem como uma 
política de valorização dos salários e o fim do 
fator previdenciário.

Não são grandes as reivindicações daqueles 
que já fizeram muito em sua vida profissional, mas 
são grandes as dúvidas dos aposentados sobre 
como a situação em que vivem hoje vai melhorar. 
Porém, a maior parte desses questionamentos se-
gue sem resposta alguma. Já até existem tímidas 
iniciativas de deputados para terminar com o fator 
previdenciário e outras para amenizar o sofrimen-

to dos aposentados, mas até o momento nada de 
efetivo foi realizado.

O Presidente da UNEICEF, Armando Filardi 
elucida que uma das principais lutas da Associa-
ção é o fim do fator previdenciário, pois este utili-
za de uma fórmula que dilacera a aposentadoria e 
obrigada o trabalhador a contribuir por mais tem-
po que o necessário, a fim de afrouxar as contas 
do poder público. “Os aposentados são ano após 
ano, saqueados pelo governo, tendo seus benefí-
cios extirpados em nome do equilíbrio das contas 
da Previdência Social. Nada é tão fatal para um 
aposentado como esse nefasto fator previdenciá-
rio, por isso, estamos nessa antiga luta pelo fim do 
fator previdenciário, queremos e precisamos aca-
bar com esse desfalque no direito do aposentado. 
Sem ele conseguiremos obter um equilíbrio nos 
benefícios dos trabalhadores inativos”, explica. 

Assim, os aposentados continuam sendo mal 
tratados não podendo aproveitar seu tempo de 
aposentadoria com dignidade e tendo seus direitos 
negados, mas até quando? O que acontece hoje 
fere o Estatuto do Idoso e, mais, fere toda a histó-
ria de um país que não leva em consideração uma 
vida inteira de trabalho, dedicação e também de 
contribuição ao governo dos aposentados e apo-
sentadas desse Brasil.
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Novos aposentados não podem perder
o auxílio alimentação

Fim do voto de minerva: Fenae cria abaixo-assinado 
para ampliar a democracia na Funcef

Lazer e diversão no encontro dos aposentados

Preocupada também em defender 
os diretos dos novos aposentados da 
CAIXA, a União Nacional dos Econo-
miários da Caixa Econômica Federal, 
UNEICEF, enviou carta de apresen-
tação e informação, onde destaca a 
importância em se ter uma orientação 
jurídica, após obter o benefício da apo-
sentadoria, pois só assim o beneficiário 
consegue manter o direito contínuo do 
ticket refeição da CAIXA.

A grande maioria dos novos apo-
sentados não sabe que têm o direito de 
continuar com o benefício do auxílio ali-
mentação, após a aposentadoria. Pois a 
CAIXA não divulga essa vantagem - por 
entender que ela não faz parte dos direi-
tos do beneficiário. Ledo engano! O ticket 
refeição é sim um direito do aposentado. 
Porém, para conseguir manter o benefí-

cio é preciso requerê-lo na justiça, atra-
vés de uma ação judicial e, para ganhar 
essa causa é necessário que o aposen-
tado tenha a proteção e o apoio de uma 
assistência Jurídica, que dará todo o su-
porte para o ingresso da ação na Justiça. 

Além desse benefício, a UNEICEF 
oferece a todos os seus associados 
um serviço de assistência Jurídica com 
orientação gratuita nas áreas Civil e 
Trabalhista, através do escritório Mar-
ques de Oliveira Advogados, com o Dr. 
Marcus Vinícius e nas áreas de Direito 
da Família, Previdenciário, Contratual, 
Tributário, Societário, Econômico e do 
Consumidor, através da nova parceria 
com o escritório Matias Advogados As-
sociados com a Dra. Nathalie Diniz Les-
cano de Araujo e a Dra. Patrícia Regina 
Monteiro Cavalcante. 

Para que os novos aposentados não 
percam o seu direito, a Associação con-
vida a todos para conhecerem as de-
pendências e propostas que a UNEICEF 
presta aos seus associados, principal-
mente em termos de assistência jurídica. 
O objetivo da Associação é defender a 
classe nas áreas administrativas e jurídi-
cas, promovendo e apoiando as reivindi-
cações de caráter individual ou coletivo 
de seus associados. 

A Federação Nacional das Associa-
ções do Pessoal da Caixa Econômica Fe-
deral (Fenae) criou um abaixo-assinado 
para por fim ao voto de minerva na Fun-
cef. O movimento conta com o apoio da 
UNEICEF, - que recolheu e ainda continua 
colhendo assinaturas através de suas De-
legacias de todo o país - das Apcef´s, Fe-
nacef e Contraf/CUT, tem como principal 
objetivo ampliar a democracia, a transpa-
rência e os controles nas Diretorias e Con-
selhos Deliberativo e Fiscal das entidades 
fechadas de Previdência Complementar. 

O abaixo-assinado foi passado aos 
empregados da Caixa de todo o Brasil e 

as assinaturas apoiam os projetos de lei 
complementar números 140/2007, de auto-
ria do deputado federal Eudes Xavier (PT/
CE), que prevê o fim do voto de Minerva, 
e 588/2010 e 161/2012 do deputado fede-
ral Ricardo Berzoini (PT/SP), que alteram 
disposições das leis complementares 108 
e 109, de 29 de maio de 2001, sobre o 
Regime de Previdência Complementar. A 
campanha acontece até o dia 31 de julho 
no site charge.org.

Entre as mudanças propostas pelo 
abaixo-assinado estão, além do fim do voto 
de minerva, a eleição direta de metade dos 
conselheiros deliberativos e fiscais e dire-

tores executivos em todos os Fundos de 
Pensão, a estabilidade para conselheiros 
deliberativos e fiscais, a destinação de su-
perávit somente para reduzir contribuições 
ou melhorar benefícios, a proibição de de-
volver superávit aos patrocinadores, etc.

As assinaturas são dirigidas ao Pre-
sidente da Câmara Federal e a todos os 
deputados federais para a aprovação no 
Congresso Nacional. As mudanças apre-
sentadas pelo abaixo-assinado são uma 
antiga luta das entidades representativas 
dos trabalhadores e os debates são fre-
quentes entre dirigentes e estudiosos, em 
diversos fóruns. 

As últimas edições do tradicional al-
moço dos aposentados aconteceram res-
pectivamente no dia 28 de maio, no Hotel 
Atlântico, no Centro do Rio de Janeiro e no 
dia 27 de junho, no restaurante do Clube 
Ginástico Português. Os encontros, aber-
tos a todos os economiários da Caixa e 
que acontecem mensalmente, contaram 
com a presença de diversos aposentados, 
além do Presidente da UNEICEF, Arman-
do Filardi, do Diretor Suplente Milton Xime-

nes, a turma do Oswaldino, entre outros.
O almoço dos aposentados é uma ex-

celente oportunidade para reencontrar ex-
-colegas de profissão, conversar, dar boas 
risadas e ter momentos de diversão. O 
evento está inserido dentro das ações do 
grupo de aposentados, mas, vale ressaltar 
que as despesas do almoço são individu-
ais, ou seja, cada participante arca com os 
gastos que consumir.

Os associados da UNEICEF que 

desejarem participar dos próximos en-
contros devem se cadastrar junto à se-
cretaria da instituição, na Avenida Rio 
Branco, 174/31° andar, Centro, Rio de 
Janeiro. Outras informações podem ser 
obtidas com Petrina, através do telefone: 
(21) 2262-0767, ramal 1.
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Como forma de homenagear e 
eternizar a inesquecível passa-
gem de José Gabrielense pela 
Presidência da UNEICEF, a As-
sociação inaugurou na galeria 
de imagens dos Ex-Presidentes, 
no dia 24 de junho, na Sede da 
entidade, a fotografia do saudo-
so “Gabri”. 

Antes da inauguração, o 
Presidente Armando Filardi fez do seu discurso uma 
volta ao passado e contou a todos os presentes sobre 
sua afinidade com Gabrielense e de como a imagem 
dele ainda estava viva em suas lembranças. “Lem-
bro como se ele ainda estivesse conosco, seu sorriso 
largo e brando e, seus cabelos finos e brancos. Sem-
pre alegre e participativo, estava presente em todas 
as festas, nas palestras médicas da UNEICEF e, se 

algum associado precisava-lhe falar era atencioso e 
prestativo. Fizemos juntos a sua última viagem pelas 
montanhas do Espírito Santo, sempre é claro, ao lado 
da sua querida esposa Vivi, conversamos, conhece-
mos lugares e bebemos vinho. Na volta, alguns dias 
depois, houve o seu falecimento. Assim, hoje, junto 
com vocês, eu quero fazer uma homenagem especial 
a ele”, disse emocionado.

Filardi também fez questão de falar sobre a gestão 
fundamental do amigo na UNEICEF, explicando que 
a sua Presidência foi um divisor de águas para enti-
dade. “Sempre um exemplo de coragem e participa-
ção, nosso querido ‘Gabri’ sempre foi um modelo de 
capacidade e realização. Hoje o que nós tentamos é 
apenas dar continuidade ao seu grande trabalho. Mas 
a verdade é que nessa instituição sempre vai existir a 
história do antes e do depois do ‘Gabri’”, elogia.

Após a declaração, o Presidente pediu que todos 
os presentes ficassem de pé para uma homenagem 
em silêncio para a inauguração da fotografia do José 
Gabrielense, na galeria de Ex-Presidentes; convidan-
do em seguida a Viúva de “Gabri” para consagrar o 
retrato do homenageado. Muito emocionada, Elvira 
Aguiar, chamada carinhosamente de Vivi, solicitou 
que a filha Denise Aguiar fizesse um agradecimento 
especial a UNEICEF e a todos os presentes. 

“Queria agradecer imensamente a UNEICEF, 
não por essa linda homenagem hoje, mas por ter nos 
apoiado nos momentos que mais precisamos. Meu 
pai quando veio para a UNEICEF, ele já tinha seus 
80 anos e eu brincava com ele dizendo: ‘Pai você 
não é mais jovem para brigar por direitos como fez no 

Sindicato e na Fenae e 
ele simplesmente me 
olhou e disse: ‘Minha 
filha, não existe traba-
lho sem dor, a entrega 
tem que ser total’. E foi 
assim que ele fez du-
rante todo seu período 
a frente desta entida-
de. Sinto muito a falta 
dele, principalmente 
pelo momento que o 
Brasil está passando, 
e pensando nisso, eu 
lembrei de uma frase que ele sempre dizia: ‘Pecar 
pelo silêncio quando se devia protestar, é o que trans-
forma homens em covardes’. Muito obrigada a todos 
pelo carinho”, finalizou Denise comovida, sob uma ca-
lorosa salva de palmas. 

homenagem ao saudoso “Gabri”

Campanha de vacinação antigripal 2013 atrai muitos 
associados à sede da UNEICEF

A UNEICEF promoveu no dia 24 de abril, às 14h, na 
Sede da entidade, a Campanha de Vacinação Antigripal 
2013.  A vacina que protege contra os três principais 
vírus de gripe que circulam no hemisfério Sul, inclusi-
ve o da influenza A, (H1N1), foi destinada a todos os 
empregados ativos optantes ou não do SAÚDE CAIXA,  
aposentados, pensionistas e seus cônjuges acima de 
59 anos, inscritos no plano SAÚDE CAIXA.

O Presidente da UNEICEF, Armando Filardi ex-
plicou que a entidade preza pela saúde dos seus as-
sociados e que a melhor forma de manter uma saúde 
saudável é a prevenção, e essa vacinação tem como 
objetivo prevenir contra gripes que ocasionam doenças 
mais sérias. “A vacinação de caráter nacional visa o ci-
dadão da terceira idade que deve tomar a vacina, pois 
sua imunidade se encontra mais baixa e na pessoa ido-
sa a probabilidade de uma gripe se tornar algo maior é 
grande”, conta.

Os associados presentes na vacinação, que acon-

teceu após a tradicional palestra mensal oferecida pela 
entidade, ficaram muito satisfeitos com o serviço pres-
tado pela entidade, mas também pela facilidade e con-
forto de se vacinarem na própria Sede da UNEICEF. A 
associada Maria Celeste Lopez, disse ter ficado muito 
satisfeita com a atitude da Associação. “Gostei muito 
dessa iniciativa da UNEICEF. Já é a segunda vez que 
tomo vacina aqui na sede e recomendo”, afirma.

Para o associado Sebastião Alves da Silva, a ini-
ciativa da entidade é louvável, visto que muitas Asso-
ciações não oferecem esse serviço. “Espero que tenha 
todos os anos a vacinação aqui na UNEICEF, pois está 
havendo um grande progresso na Associação e isso 
não pode parar”, disse Sebastião.

A aposentada Vanda Catarina Peixoto que foi à 
sede para assistir a palestra e decidiu ficar para tomar a 
vacina também aprovou o serviço. “A UNEICEF nos dá 
uma excelente assistência com informação, palestras e 
muito mais. Prova disso, é essa campanha de vacina-

ção feita aqui mesmo na Sede para o conforto dos seus 
associados”, finaliza.

A UNEICEF agradece a GIPES pela doação das va-
cinas gratuitas e escolha do nosso espaço para realizar 
a vacinação.

Sobre Gabrielense
José Gabrielense era bacharel em Economia 

e presidiu a UNEICEF de 2007 à 2009. Ingres-
sou na Caixa em 1951, onde atuou como Co-
ordenador da Loteria Esportiva. Foi Gerente de 
filiais na Bahia e no Rio Grande do Sul, além de 
Chefe do departamento de Presidência da CAI-
XA e Superintendente de Loterias. Ele também 
foi Vice-Presidente da APCEF/RJ e Presidente da 
Fenae por dois mandatos consecutivos. “Gabri” 
faleceu no dia 11 de dezembro de 2012 e foi 
sepultado no dia seguinte. 

UNEICEF inaugura retrato no mural dos Ex-Presidentes

Viúva do Gabrielense inaugura retrato
na galeria de Ex-Presidentes

Filha de “Gabri” agradece
homenagem
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Aterosclerose é tema de palestra

A Diretoria da UNEICEF, sempre preocupada com 
a saúde de seus associados e também querendo 
transmitir informações de utilidade pública, reali-

zou mais uma palestra de grande sucesso. O tema, desta 
vez foi aterosclerose, ministrada pelo Cirurgião Vascular, 
Marcelo Lacativa, que tirou dúvidas dos presentes sobre 
a doença, os principais sintomas e métodos de diagnós-
ticos, além de apontar suas formas de tratamento.

Na palestra, que foi realizada na sede da UNEICEF, 
no Rio de Janeiro, o Cirurgião Vascular explicou que a 
aterosclerose é uma doença inflamatória caracterizada 
pela formação de ateromas dentro dos vasos sanguíne-
os. “As veias são responsáveis por levar sangue arterial 
do coração para o cérebro e, quando obstruídas, aumen-
tam as chances de um derrame acontecer”, destacou 
Lacativa.

Entre os principais sintomas que detectam o entu-
pimento da carótida estão: perda da visão momentânea 
de um olho, tonteiras, desmaios e demência. Porém, em 
alguns casos pode não haver quaisquer sintomas iden-
tificáveis de obstrução da artéria carótida, por isso é de 
extrema importância o acompanhamento de um médico, 
principalmente na terceira idade.

Segundo Marcelo não é possível prevenir a forma-
ção de trombos na carótida, pois o cérebro não para de 
funcionar, mas alguns fatores de riscos podem ser pon-
tuados como: hipertensão arterial; diabetes; tabagismo; 
obesidade e hereditariedade. “É necessário que aque-
les que possuam esses fatores realizem periodicamente 

exames diagnósticos”, ressaltou. 
O tratamento da aterosclerose das carótidas consis-

te em retirar as placas (ateromas) que estão presas nas 
paredes das artérias e curar as lesões que ficam no lo-
cal. Para isso, é indicado cirurgia ou medicamentos, de 
acordo com cada caso. “Hoje temos ótimos resultados 
com a cirurgia, mas dependendo do caso podemos tratar 
com remédios antiagregantes plaquetários para deixar 
o sangue mais fino e os estabilizadores de placa, que 
como o próprio nome diz, não permitem que o trombo 
aumente”, afirmou o Cirurgião.

Na palestra, o médico também chamou atenção para 
as doenças de circulação que podem atingir os membros 
inferiores. “Perda de pelos, atrofia muscular, unhas que-
bradiças e dor em repouso são sinais da aterosclerose 
nas pernas. Isso acontece porque quando os músculos 
trabalham necessitam de sangue, porém se algum vaso 
estiver entupido, o músculo fica sem sua principal fonte 
de alimento e, logo começar a doer”, explicou. 

O tratamento para os membros inferiores é basica-
mente o mesmo da carótida, mas cada caso deve ser 
avaliado pelo médico. De acordo com o Cirurgião Vas-
cular, hoje existem novidades no mercado de agentes 
hemorreológicos que auxiliam na melhora da doença. 
“A indicação de cirurgia nesse caso é se o paciente 
sentir dores muito fortes ou que possua alguma ferida 
na perna”, respondeu Marcelo à pergunta de um dos 
associados.

O Presidente da UNEICEF, Armando Filardi, ao fi-

Coral da CAIXA participa da missa
de 55 anos da UNEICEF

Filardi parabeniza ação 
de diretor do Sindicato 
dos BancáriosO Coral das Associações da Caixa Econômica 

Federal participou no dia 24 de junho, no Convento 
de Santo Antônio, no Largo da Carioca, Rio de Ja-
neiro, a convite da União Nacional do Economiários 
da Caixa Econômica Federal, UNIECEF, da missa 
de 55 anos da entidade. Conduzido pelo Maestro 
Sérgio Simões Menezes, o grupo cantou diversas 
músicas católicas entre elas a Ave Maria, que emo-
cionou e encantou a todos os presentes na cele-
bração.

Próximo de completar 24 anos, o coral é motivo 
de orgulho para toda a classe economiária, tendo 
participado esse ano de inúmeros eventos, dentre 
eles: na Igreja Batista Itacuruçá, no dia 6 de abril, 
na cooperativa Cooperforte, no dia 17 de abril, 
além de participar no dia 18 de maio, do Encontro 
de Coros promovido pela Igreja Congregacional de 
Niterói, no município de Niterói, Rio de Janeiro.

Conhecido mundialmente, o coral já participou 
de turnês na cidade de Braga, em Portugal, e se 
apresentaram nos dias 7 e 9 de junho, em Ilha 
Grande, a convite da Prefeitura de Angra. O Co-
ral conta com o apoio da UNEICEF, APACEF/RJ e 
APCEF/RJ.

Para quem deseja ingressar no Coral, as ins-

crições estão abertas, basta falar com a Ana Maria 
Paulos, através do telefone: (21) 8885-5367, pelo 
e-mail: ana.paulos@globo.com, ou com o Maestro 
Sergio, no telefone: (21) 9803-5584. Os requisitos 
são: gostar de cantar e ser assíduo. Os ensaios 
acontecem sempre às segundas feiras, das 18h 
às 20h, no 31º andar da Sede da UNEICEF, no 
Centro do Rio. 

O Presidente da UNEICEF, Armando Filardi, enviou 
um e-mail, em reconhecimento e agradecimento ao 
apoio favorável do diretor do Sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro, Paulo Matileti, na luta pela conquista 
de uma ambulância para atendimentos de urgência no 
prédio da Almirante Barroso, conhecido como Barro-
são. Para Matileti, essa foi uma importante conquista, 
porém é necessário continuar lutando por melhores 
condições de atendimento aos que trabalham ou utili-
zam os serviços do prédio da CAIXA. 

Confira abaixo as palavras de parabenização de Filardi 
direcionadas ao sindicalista:

Prezado Paulo Matileti, retorno ao amigo para parabeni-
zá-lo pelo seu espírito independente em favor de nossa 
coletividade, em manifestação recente no “jornal Ban-
cário – RJ” sobre a falta de ambulância em atendimento 
móvel  de urgência  e, a não criação no Barrosão, de 
um local com ambulatório para atendimentos emergen-
ciais. Se desejar em nosso futuro jornal da UNEICEF, 
com autorização publicaremos  sua insatisfação com o 
SAÚDE CAIXA.
 
Atenciosamente,
 

Armando Filardi.

Cirurgião Vascular ministra palestra sobre Aterosclerose

Diretor Samuel Brasil e Presidente Filardi entregam
diploma de participação ao palestrante

nal da palestra, destacou a importância das informações 
passadas pelo renomado especialista. “Todos nós gos-
tamos muito do Dr. Marcelo Lacativa e entendemos que 
é importante saber mais sobre nosso organismo e nos-
sa saúde”, disse Filardi. Em seguida, houve o tradicional 
sorteio de brindes e depois os associados se dirigiram à 
mesa para tomar o café da manhã da UNEICEF.
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SAÚDE CAIXA age de forma contrár ia às normas da ANS

Diante de todas as mazelas 
que os usuários do plano 
SAÚDE CAIXA vêm sofren-

do com o descredenciamento de 
hospitais e clínicas, além da desa-
propriação de 1.752 leitos normais 
e de Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI), o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, não cruzou 
seus braços. Pelo contrário, Filardi 
vem cobrando dos responsáveis 
respostas e ações para solucionar 
os problemas que atingem os eco-
nomiários.

No entanto, até agora as espe-
radas respostas para os usuários 
do SAÚDE CAIXA ainda não vie-
ram. O que acontece no momento 
é uma certa banalização da situa-
ção. Para obter esclarecimentos, 
Filardi enviou um ofício à Diretoria 
da Agência Nacional de Saúde. 

Presidente da UNEICEF continua buscando respostas pelos malfeitos do SAÚDE CAIXA que atingem aposentados, pensionistas e empregados ativos da CAIXA

Rio de janeiro, de abril de 2013

Ofício 000/2013

Ao
Ilmo Sr.
Dr. Jorge Hereda 
MD. Presidente da Caixa Econômica Federal

Senhor Presidente,

Na qualidade de Médico e atualmente presidindo a Unei – União Nacional dos 
Economiários - venho recorrer ao ilustre dirigente da Caixa para o nosso último apelo 
dramático pelo que vem sofrendo os empregados, aposentados e pensionistas da 
Caixa Econômica, mundialmente conhecida como um “Banco Social”, que cerceados 
e, de certa forma, coagidos pelos malfeitos que vem desmantelando o plano de saúde 
da categoria principalmente, no Rio de Janeiro. Além de defasados e lesados em 
seus benefícios, desde a época do FHC, agora tem os seus direitos transgredidos 
por medidas arbitrárias dos gestores do nosso plano de saúde que, num prazo de 
2 dois meses, descredenciaram, somente no Rio de Janeiro, 18 (dezoito)  hospitais 
e clínicas retirando do sistema um total de 1752 leitos. Apesar de nossos esforços 
lutando pelo fim dessa situação absurda, nada conseguimos, pois os nossos diri-
gentes colocaram a indiferença em seus ouvidos e uma cegueira voluntária ao que 
está acontecendo. O que mais podemos fazer? Sinceramente um grande desânimo 
vem nos acometendo. A cada dia sentimos que o nosso SAÚDE CAIXA vem sendo 
dilapidado por quem o dirige.

Senhor Presidente, acredito que seja a nossa última manifestação e confia-
mos, plenamente, na vossa faculdade de compreender toda a nossa angústia e, ao 
mesmo tempo, nos resta uma esperança da sua mediação para que esses desman-
dos não continuem afetar, ainda mais, aquilo que temos de mais precioso na vida 
que é a: “SAÚDE”. 

Respeitosamente e escusando pelos possíveis excessos, motivados pela pre-
ocupação e desespero que nos vêm acometendo ao longo dos anos, e agravados 
pelo grande número de reclamações que, cotidianamente, recebemos de nossos 
associados. 

Na oportunidade, esperamos que V. Sa. e demais dirigentes da Caixa, enten-
dam que a Unei está praticando, com mais veemência, o fundamento associativo de 
defender os ideais e lutar pela realização das aspirações da nossa categoria.

Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da Unei

O conteúdo deste ofício pode ser 
conferido na íntegra abaixo. Nele, 
o Presidente da UNEICEF fala da 
grande luta travada por um SAÚDE 
CAIXA sem os descredenciamen-
tos, além de solicitar à agência a 
legislação pertinente do assunto. 

Em resposta à solicitação de 
Filardi, a ANS enviou um memo-
rando com o conteúdo solicitado 
sobre o SAÚDE CAIXA. Segun-
do o ofício, no caso de redução 
da rede hospitalar, as operadoras 
deverão solicitar à ANS autoriza-

ção expressa. Ou seja, somente 
mediante autorização da Agência 
Nacional de Saúde é que hospitais 
e clínicas podem ser descreden-
ciados. 

A ANS informou também a situ-
ação dos processos de solicitação 
das alterações do SAÚDE CAIXA. 
Dos 66 prestadores de serviços 
ao plano, 15 encontram-se no es-
tado do Rio de Janeiro, sendo 9 
só do município. De todos, ape-
nas um teve a solicitação deferida 
pela ANS e as demais solicitações 

ainda estão em análise, sendo ve-
dada à operadora a exclusão dos 
prestadores de serviços sem a 
devida autorização da ANS. Caso 
isso ocorra, a operadora ficará su-
jeita à penalidades. 

Ainda segundo a ANS, com o 
objetivo de acompanhar o cumpri-
mento das regras relativas à ga-
rantia de atendimento aos benefici-
ários de planos privados de assis-
tência à saúde, a agência realiza 
periodicamente acompanhamento 
e avaliação da garantia de atendi-

Memorando da Agência 
Nacional Suplementar 
de Saúde enviado a 
Presidência da UNEICEF

Ofício do 
Presidente 
Filardi ao 

Presidente 
da CAIXA, 

Jorge 
Hereda
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SAÚDE CAIXA age de forma contrár ia às normas da ANS
Presidente da UNEICEF continua buscando respostas pelos malfeitos do SAÚDE CAIXA que atingem aposentados, pensionistas e empregados ativos da CAIXA

mento. São avaliadas as reclama-
ções de beneficiários e, detectado 
o descumprimento dessa garantia 
de atendimento a operadora, entre 
outras medidas, poderá ter parte 
ou a totalidade de seus produtos 
suspensos.

De acordo com a primeira ava-
liação da ANS do acompanha-
mento de garantia de atendimen-
to, correspondente ao período de 
19/12/2011 a 18/03/2012, a Caixa 
Econômica Federal obteve um ín-
dice abaixo da média em relação 

a obtida por outras operadoras do 
mesmo porte. Visto isso, a própria 
ANS informa que o SAÚDE CAIXA 
está desobediente às normas e leis 
que regem os planos de saúde. 
Porém, até o momento, nenhuma 
medida contra os desmazelos do 
SAÚDE CAIXA foi tomada.

Entre outros esforços do Pre-
sidente da UNEICEF, também foi 
enviado um ofício ao Presidente 
da Caixa Econômica Federal, Jor-
ge Hereda, em que Filardi aponta 
o sofrimento que vem atingindo 

os empregados, pensionistas e 
aposentados da Caixa por conta 
dos malfeitos ocorridos no plano 
de saúde da categoria. Neste ofí-
cio, Filardi expõe sua preocupação 
com os dependentes do plano que 
são defasados e lesados, princi-
palmente no Rio de Janeiro. Filar-
di pede à Hereda, que este possa 
ouvir os apelos e reclamações dos 
associados em relação ao SAÚDE 
CAIXA.

Mesmo com tantos ofícios en-
viados que demonstram os esforços 

de Filardi para que soluções sejam 
tomadas em prol de melhorias no 
SAÚDE CAIXA, até o momento ne-
nhuma resposta concreta foi dada. 
O que se sabe apenas, é que o pla-
no da CAIXA não está atendendo 
bem seus associados e não está de 
acordo com as normas da ANS.

A UNEICEF se mantém incon-
formada com a situação dos des-
credenciamentos e também porque 
até o momento, nenhuma entidade 
responsável se pronuncia sobre a 
situação. Há somente o silêncio 
e, apesar deste comedimento por 
parte das entidades quer poderiam 
se pronunciar sobre o SAÚDE CAI-
XA, a Diretoria da Associação se 
mantém firme na luta por melhores 
serviços no plano de saúde da Cai-
xa e continuará cobrando respos-
tas das entidades.

Ofício da ANS do dia 23 
de agosto de 2011 sobre 
descredenciamento de 
hospitais e clínicas no 
SAÚDE CAIXA

Ofício do 
Filardi 

enviado 
ao Núcleo 
da ANS 

em 15 de 
janeiro de 

2013
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Pode não Parecer, mas eles têm muito em comum.
milhares de associados, muitos benefícios  e o orgulho de fazer Parte de algo maior.
Ser associado Cooperforte é pertencer a um grupo em que todos têm sonhos e objetivos, e todos 
contribuem para a realização de cada um. Ser associado Cooperforte é acreditar que as diferenças 
fazem parte da união. São elas que a enriquecem.

Ser associado Cooperforte é para o Dudu, para o seu Carlos, para você.

À frente da Regional de Pernambuco da UNEICEF há 23 anos, a dentista 
aposentada da CAIXA, Joana D’Arc Montenegro da Rocha Lima, é uma das De-
legadas representantes da União, na Região Nordeste. Apesar de ter o número 
de associados reduzido, devido às adversidades, Joana não esmorece e conti-
nua a sua luta em prol de melhorias e benefícios voltados ao quadro associativo 
da Regional. E devido a sua grande persistência, competência e carisma con-
vidamos a Delegada para ser a entrevistada da coluna nesta edição do Jornal 
da UNEICEF. Conheça um pouco do trabalho da Joana D’Arc e sua Delegacia 
Regional em Pernambuco: 

FALA DELEGADO Joana D’Arc 
Delegacia Regional da UNEICEF em Pernambuco

Fale-nos sobre sua trajetória profissional 
na Caixa Econômica Federal. Entrei na Cai-
xa Econômica Federal como dentista em 07 de 
junho de 1961, em Maceió. Em 1971, fui trans-
ferida para Recife para acompanhar meu mari-
do. Continuei como dentista até o ano de 1988, 
quando me aposentei.

Como surgiu o convite para se tornar Dele-
gada Regional em Pernambuco? O convite 
para assumir o posto de Delegada Regional 
aqui em Pernambuco foi feito por Aureliano 
Medeiros, que era Delegado Regional do Rio 
Grande do Norte.

Como é o trabalho dessa Regional? A De-
legacia de Pernambuco trabalha em prol dos 
nossos associados: oferecemos assistência 
jurídica, aulas de informática para os associa-
dos e seus dependentes; temos parceria com 
a ONG Moradia e Cidadania da CEF, além de 
estarmos ligados também a Caixa Cultural, 
com aulas de informática para os funcionários 
e para crianças carentes.

Quantos funcionários atuam na Regio-
nal? Na nossa Regional são três funcioná-
rios: Assistente Administrativo, Instrutora de 
Informática e Visitadora - que dá assistência 
aos associados que se encontram internados 

nos diversos hospitais.

Onde fica a Sede da Regional? A Delegacia 
Regional de Pernambuco fica no prédio da Cai-
xa Econômica na Av. Guararapes, 161 - 6º an-
dar - Santo Antonio - Recife/PE - CEP 50050-
000, graças à gentileza da Superintendência, 
onde temos sala de jogos e de informática.

Que trabalhos a Regional tem realizado para 
aumentar o número de associados? Convi-
damos os aposentados para visitar nossas de-
pendências, participar das nossas excursões e 
eventos para despertar o interesse de se asso-
ciar a UNEICEF. A visitadora quando vai fazer 
as visitas nos hospitais também fala sobre nos-
sa entidade, além disso, visitamos agências da 
CAIXA para falar do nosso trabalho. Inclusive 
o Gerente da AG. Guararapes, Sr. Danilo Mi-
randa Barros, como também o Presidente da 
APCEF/PE, Sr. Paulo Moretti, tornou-se nosso 
associado.

Quais os serviços e convênios a Regional 
Pernambuco oferece ao quadro associati-
vo? Temos assistência jurídica, convênios com 
parque de diversão como o Mirabilandia, Vene-
za Water Park, convênio com farmácia, organi-
zamos excursões para São João de Caruaru e 
na Semana Santa, a Nova Jerusalém; come-

moração dos aniversariantes de cada trimes-
tre, campeonato de dominó, pois temos sala 
de jogos onde eles se encontram diariamente, 
aulas de informática para os associados e seus 
dependentes, entre outros.

Qual sua opinião sobre o mandato do Pre-
sidente Armando Filardi na UNEICEF? O 
Presidente Filardi é meu amigo de longas da-
tas, quando éramos do Conselho Deliberativo 
dessa entidade. Acho que ele tem feito um ex-
celente mandato.

O que a Diretoria da UNEICEF pode fazer 
para atingir os anseios dos associados de 
Pernambuco? Gostaria que pudessem melho-
rar as solicitações dos associados, no sentido 
de aumentar o valor dos empréstimos, pois 
muitos estão passando por dificuldades e a 
maioria está com idade avançada, o que com-
plica mais ainda, pois necessitam de uma qua-
lidade de vida melhor.

Que mensagem a senhora deixaria para os 
associados da UNEICEF. Gostaria de poder 
atender as reivindicações dos associados da 
UNEICEF, para vê-los mais felizes e tendo uma 
qualidade de vida melhor. UNEICEF quer dizer 
UNIÃO e precisamos nos unir cada vez mais, 
para juntos conseguirmos nossos objetivos.
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Associação festeja 55 anos com missa e festa para os economiários
Com as bênçãos de Santo Antônio UNEICEF comemora mais um ano de existência
e promete continuar na luta pelos aposentados e pensionistas da CAIXA

Para comemo-
rar e abençoar a 
entidade, seus as-
sociados, diretores 
e convidados, a 
UNEICEF, fez rea-
lizar uma missa em 
Ação de Graças 
pela passagem dos 55 anos de lutas, vitórias e 
existência da Associação. A celebração foi rea-
lizada pelo Frei Anselmo Fracasso, no dia 24 de 
junho, no Convento de Santo Antônio, Largo da 
Carioca, Rio de Janeiro.

“Mais um ano se completa para a União dos 
Economiários da Caixa Econômica Federal. Hoje 
nossa intenção é pelos associados dessa grande 
entidade chamada UNEICEF”, disse o pároco, du-
rante a celebração católica. Em um momento da 
missa, o Frei deu a benção aos economiários e 
pediu que todos falassem em voz alta os nomes 
dos amigos e entes queridos que partiram desta 
vida e deixaram saudades em seus corações. O 
Ex-Presidente José Gabrielense foi um dos men-
cionados entre as vozes dos associados.

O Coral das Associações da CAIXA que es-
teve presente na celebração cantou e encantou 
de forma emocionante com suas vozes angelicais 
durante toda a parte musical da cerimônia. O can-
to da Ave Maria foi tão surpreendente que deixou 
todos os presentes encantados, o Presidente Ar-
mando Filardi foi um dos que mais se emocionou 
neste momento da celebração.  

Nem o difícil acesso e as atuais reformas 
na Igreja do convento impediram a presença de 
grande número de associados. Ao final da missa, 
parte dos presentes fizeram suas orações e agra-
decimentos aos pés de Santo Antônio. 

Festa da UNEICEF repleta de emoções e 
agradecimentos

Após a celebração todos os presentes se di-
rigiram à Sede da UNEICEF, para participar de 

uma grande e animada recepção que a entidade 
providenciou para festejar a data. Logo na entra-
da da recepção os presentes receberam um bo-
ton com o desenho e as cores do Brasil, em apoio 
às manifestações que ocorreram nas ruas do Rio 
de Janeiro e do Brasil – O movimento que come-
çou com os estudantes exigindo a redução das 
tarifas dos transportes públicos, tomou grande 
adesão da população em prol das melhorias na 
saúde, educação e transporte no país – e um imã 
de geladeira com a nova logo e nome da entida-
de, agora UNEICEF.  

Na abertura da festa, o Presidente Armando 
Filardi, fez um discurso de agradecimento a todos 
os presentes, entre eles o Presidente da ASAS-
BNH/CEF, Rodrigo de Mello Franco, a Viúva do 
Ex-Presidente José Gabrielense, Elvira Aguiar 
Duarte, seus filhos Denise e Marcelo Aguiar Du-
arte, dentre outros. Durante seu pronunciamento, 
Filardi falou sobre as importantes lutas contra os 
desmazelos do SAÚDE CAIXA e também sobre a 
batalha que a Fenae, juntamente com outras as-
sociações, inclusive a UNEICEF, vem travando na 
busca pelo fim do voto de minerva na Funcef.

“Somos sim contra o voto de minerva que a 
CAIXA detém ao Conselho Deliberativo da Fun-
cef, e divulgamos um abaixo-assinado de iniciati-
va da Fenae. Outro ponto que sempre falo é que 
somos visceralmente contra esse abominável e 

indecente desmantelamento que estão fazendo 
em nosso plano de saúde, que tem sido muito mal 
administrado. Perdermos 1752 leitos com o des-
credenciamento de 18 hospitais, contrariando a 
lei e a Agência Nacional de Saúde. Essa é a nos-
sa luta diária e precisa ser revista. Apesar disso, 
nós permanecemos esperançosos em mudanças 
e desejamos que em nosso próximo aniversário 
tudo esteja resolvido”, disse emocionado.

Após seu discurso, o Presidente convidou a 
viúva Elvira Aguiar, para a inauguração da foto-
grafia do José Ga-
brielense, no mural 
de Ex-Presidentes 
da UNEICEF. Em 
seguida, Filardi de-
sejou a todos uma 
excelente festa. 

Durante o evento, marcado de muitas emo-
ções e agradecimentos, o Presidente aproveitou a 
oportunidade da festa para homenagear com um 
diploma de “AMIGO DA UNEI”, o funcionário Almir 
de Souza Cruz, por anos de trabalho voluntário na 
preparação de Imposto de Renda dos associados 
na UNEICEF. Humilde, Almir fez questão de divi-
dir o diploma com outros dois colegas. “Eu agra-
deço a UNEICEF pela lembrança e compartilho 
esse presente com os amigos, Eliezer e Vinícius 
que sempre me ajudam a fazer as declarações, 
são eles que seguram a barra pra mim. Obrigada”, 
alegrou-se.

A entidade também fez uma homenagem a 
Lygia Bastos, representante da Cooperforte e en-
tregou-lhe um lindo buquê de flores, como forma 
de agradecimento por todo seu carinho com a As-
sociação. “Eu que agradeço a lembrança”, disse 
surpresa.

Depois das homenagens os associados se 
deliciaram com o bufê, com direito a bolo de ani-
versário, produzido especialmente para a data, ao 
som de muita musica clássica. 
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TUTELA, CURATELA E INTERDIÇÃO, quando se 
utilizar desses institutos?

TUTELA
É um encargo atribuído pelo Juiz a uma pessoa 

que seja capaz de proteger, zelar, guardar, orientar, 
responsabilizar-se e administrar os bens de uma 
criança ou de um adolescente menor de 18 anos, 
cujos pais são falecidos, ou estejam ausentes, ou te-
nham sido destituídos do poder familiar.

Quem pode requerer a tutela?
Os avós, os irmãos, os tios, ou qualquer outra 

pessoa que conheça a criança ou adolescente, ob-
servada esta ordem de preferência e sempre levando 
em conta o interesse da criança ou do adolescente.

CURATELA
É o encargo atribuído pelo Juiz a uma pessoa 

que seja capaz de proteger, zelar, guardar, orientar, 
responsabilizar-se e administrar os bens de uma 
pessoa declarada judicialmente incapaz.

A incapacidade está atrelada à má formação 
congênita, transtornos mentais, dependência quími-
ca, doenças neurológicas ou enfermidades que pos-
sam incapacitar adultos ou idosos.

A incapacidade da pessoa é de reger os atos 
da vida civil, ou seja, de compreender as consequ-
ências de suas ações e decisões em relação à assi-
natura de contratos, vender e comprar, movimentar 
conta bancária, entre outros.

Quando deve ser requerida a Curatela?
Quando a pessoa não puder manifestar sua von-

tade ou gerenciar a sua própria vida de forma inde-
pendente.

INTERDIÇÃO
É uma medida judicial que declara a falta de ca-

pacidade da pessoa para gerir seus negócios e atos 
decorrentes da vida civil.

A interdição é um instrumento judicial necessá-
rio para se obter a curatela.

Em caso de maiores dúvidas, agende sua con-
sulta gratuita (somente para associados da UNEI-
CEF) através do nosso Jurídico.

Inaugurando a coluna “PRINCÍPIOS DO 
DIREITO” do nosso Jornal, o escritório 
MATIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
explana um tema bastante atual, de forma 
clara e objetiva, tirando as dúvidas dos 
associados.

O Presidente da UNEICEF, Armando Filardi, recebeu no 
dia 17 de julho, na Sede da entidade, no Centro do Rio de 
Janeiro, o Presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro, Almir Aguiar e o Diretor do Sindicato Paulo Matileti. 
O objetivo da reunião foi discutir questões relacionadas aos 
descredenciamentos de hospitais pelo SAÚDE CAIXA, que é 
uma antiga luta da UNEICEF.

Na oportunidade, o Presidente Filardi expôs aos presen-
tes as principais deficiências e irregularidades que os usuá-
rios do SAÚDE CAIXA vêm sofrendo por conta do descreden-
ciamento anormal de hospitais e clínicas, fato que provocou 
a perda de  1.752 leitos normais e de Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI).

Por ser sabedor das incansáveis lutas da UNEICEF em 
favor dos bancários aposentados e ativos da CAIXA, o Pre-
sidente da entidade sindical, Almir Aguiar, disse que  o Sindi-
cato dos Bancários entrará firme nessa importante bandeira 
levantada pela UNEICEF e não medirá esforços para tentar 

reverter os descredenciamentos do SAÚDE CAIXA.
 Veja a entrevista que Almir Aguiar concedeu

ao Jornal da UNEICEF:

Sindicato dos Bancários se une à UNEICEF
na busca por um SAÚDE CAIXA melhor

Jornal da UNEICEF: Recentemente o SAÚDE CAIXA 
descredenciou cerca de 18 hospitais aqui no Rio de Ja-
neiro e isso ocasionou a perda de 1782 leitos. Qual sua 
opinião sobre isso?

Almir Aguiar: Eu pessoalmente sou totalmente contrário 
aos descredenciamentos que são  feitos sem ouvir as Asso-
ciações e as pessoas interessadas, pois quando se fala em 
perda de leitos, significa que pessoas ficaram, ficam ou ficarão 
sem atendimento. O volume de perdas foi muito grande, então 
eu acho que o SAÚDE CAIXA tinha que ter a sensibilidade de 
ouvir as representações, para buscar caminhos que não atin-
gissem tantas pessoas. Pessoalmente como representante sin-
dical e Presidente do Sindicato dos Bancários, eu posso dizer 
que é inaceitável a atitude do SAÚDE CAIXA nesse sentido.  
 
Segundo a ANS, os descredenciamentos de hospitais só 
podem ocorrer com a avaliação e autorização da  própria 
Agência e, mesmo quando isso ocorre, os mesmos preci-
sam ser substituídos por outros do mesmo porte. Porém, 
como é sabido, isso não ocorreu no caso do SAÚDE CAI-
XA. O que você acha desse descumprimento da norma 
pelo plano?

Almir: A Agência Nacional de Saúde tem seus normativos, 
e eles precisam ser respeitados. O SAÚDE CAIXA não pode 
sobrepor a uma norma tão importante quanto a da ANS. O Sindi-
cato dos Bancários irá tomar todas as medidas cabíveis e denun-
ciar junto com as Associações a postura do SAÚDE CAIXA. Se 
existe essa norma de que o descredenciamento só pode ocorrer 
através da substituição por hospitais do mesmo porte e, se isso 
não aconteceu, nós precisamos denunciar; pois essa atitude é 
um desrespeito não só a categoria dos bancários, mas com ser 
humano e, esse precisa de respeito. E nós vamos brigar por isso.  
 
Existe a questão de que o SAÚDE CAIXA tem seu lado so-
cial, mas há algum tempo o que tem sido comemorado ano 
após ano pela Direção do plano são os lucros obtidos. O 
Sindicato dos Bancários entrará nessa luta da UNEICEF 
pela valorização do social? 

Almir: Com certeza, é uma briga nossa enquanto enti-
dade do trabalhador. O Sindicato dos Bancários, além das 

questões da categoria, atua como sindicato do cidadão e se 
nós temos uma postura quanto a esse tipo de trabalho voltado 
para o cidadão, encampando a luta dos movimentos sociais, 
e de outras categorias, porque não fortalecer ainda mais essa 
luta dos trabalhadores da CAIXA? O SAÚDE CAIXA não é 
para ter lucro. Ele precisa dar um retorno social. Um retorno 
para o trabalhador e seus familiares, para que estes tenham 
melhores condições de saúde e atendimento. A saúde não 
tem preço, assim, o investimento deve ser no ser humano e 
no melhor atendimento possível. Essa questão do lucro pre-
cisa ser vista com toda certeza. Atualmente, por exemplo, os 
planos de saúde têm travado o desenvolvimento do SUS, que 
é um dos melhores sistemas do mundo, porém, não avança 
por conta dos planos de saúde que são rentáveis. Assim o 
SAÚDE CAIXA precisa pensar  e agir de forma diferente.  
 
Quais serão as ações do Sindicato na busca pela solução 
dos problemas atuais existentes no SAÚDE CAIXA?

Almir: A ideia é fortalecer mais essas discussões dentro 
da comissão de empresas, buscar a Direção da CAIXA ou do 
SAÚDE CAIXA e, também atuar junto com os parlamentares fa-
zendo denúncias dentro do parlamento de modo que possamos 
despertar os problemas que vêm acontecendo. O Sindicato tem 
uma possibilidade de atuação grande, não só através dos nos-
sos informativos, mas também na nossa presença em agên-
cias, conversando com os trabalhadores e com organizações 
junto às associações. Mas usar o jurídico caso seja necessário 
e fazer a denúncia no parlamento de forma que possa ter eco, 
serão algumas das nossas ações. O Sindicato vai estar junto da 
UNEICEF na luta por melhorias no SAÚDE CAIXA.

 
Que mensagem você deixa aos usuários do SAÚDE CAIXA?

 Almir: O que eu posso dizer é que o Sindicato está à 
disposição dos associados da UNEICEF e usuários do SAÚ-
DE CAIXA. Nós vamos caminhar junto nessa luta, pois  te-
mos uma série de companheiros da CAIXA que também vão 
nos ajudar. Tenham certeza de que o caminho é em direção 
a resolver todas essas questões, então podem contar com o 
Sindicato, pois estamos juntos e vamos em frente no sentindo 
de mudar essa história. 

Diretor do Sindicato Paulo Matileti, Presidente Filardi e Presiden-
te do Sindicato Almir Aguiar em reunião na Sede da UNEICEF
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Os aniversariantes dos meses de janeiro, fe-
vereiro, março e abril, puderam comemo-
rar anos de idade ao som de muito xote 

e forró, na Festa do Quadrimestre realizada pela 
UNEICEF, no dia 24 de abril, às 14h, na Sede na 
entidade, no Centro do Rio de Janeiro.

Tendo como tema o “Nordeste brasileiro”, os 
aniversariantes pude-
ram conhecer a cultu-
ra popular e rica dos 
estados nordestinos e 
apreciar os pratos tí-
picos na região. Para 
dar um clima ainda 
mais temático, o gran-
de salão da UNEICEF estava todo ornamentado 
com cartazes e enfeites sobre a região mais popu-

lar e charmosa do Brasil. E para animar a festa, a 
banda “Românticos do Rio”, tocou diversos suces-
sos musicais, no estilo xote e forró, que fizeram 
com que todos os associados e Diretores caíssem 
na dança.

Durante a festa, a Diretoria da entidade apro-
veitou a oportunidade para fazer uma homenagem 
ao Ex-Presidente José Gabrielense, através de 
uma recitação de um cordel (gênero literário popu-
lar escrito frequentemente de forma rimada e típi-
co do nordeste brasileiro). Elvira Aguiar, a viúva do 
saudoso “Gabri” se emocionou 
com a homenagem e agrade-
ceu a todos pelo carinho.  

O Presidente Armando Fi-
lardi, sempre muito sorriden-
te, aproveitou a ocasião para 
homenagear e parabenizar 
os aniversariantes recitando 
um cordel que ele tem grande 
apreço. “Sou carioca da gema, mas tenho um 
carinho enorme pelo Nordeste, pois essa é uma 
região que além de linda tem uma cultura muito 
rica e vasta. Sempre que posso vou aos esta-

dos do Nordeste e, quando faço essas visitas 
sempre compro um livro de cordel, pois tenho 
profundo encantamento por essa literatura can-
tada”, disse antes de recitar o cordel.

Como de tradição, ao final do evento houve 
ainda o sorteio de presentes aos aniversarian-
tes, no qual quatro associados de cada mês fo-
ram presenteados com um cartão presente das 
Lojas Americanas, no valor de R$ 50,00 e os 
demais sócios concorreram a um animado sor-
teio de brindes. 

Sempre prezando pelo lazer e bem estar 
dos seus associados, a UNEICEF proporciona 
mais uma forma de interação e confraterniza-
ção entre os aposentados: O Almoço da Ami-
zade. Aberto a todos os associados da entida-
de, esse é um encontro que acontecerá todos 
os meses, sempre em um lugar diferente, para 
que os aposentados possam além de conhecer 
novos ambientes, ter mais uma opção de se en-
contrarem, conversarem e darem boas risadas.

Os últimos encontros aconteceram em maio 
no Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gon-
zaga, conhecido como Feira de São Cristovão, 
e em junho, no Hotel Fazenda Santa Bárbara, 

em Eng. Paulo de Frontein, lá os associados ti-
veram direito a transporte com ônibus especial 
de viagem, almoço na chegada, lanche, jantar 
de festa junina, pernoite e café da manhã. 

Para os próximos encontros os lugares a se-
rem descobertos são: em Niterói, em julho, em 
agosto no MAR (Museu de Arte do Rio) com 
almoço português e, em setembro, em Paquetá 
com consultoras independentes da Mary Kay 
para uma tarde de beleza. É bom lembrar que 
a adesão aos passeios são individuais, ou seja, 
cada associado arca com os seus gastos. 

Os associados que desejarem participar 
do Almoço da Amizade ou saber mais infor-

mações sobre os passeios podem ligar para 
o telefone: (21) 2262-0767 ramal 5 e falar 
com Andreia ou Ana.  Vale ressaltar que é 
sempre bom reservar sua vaga nos passeios 
com antecedência. 

Com direito a muita música, dança e sorteios, a UNEICEF proporcionou uma animada festa aos associados aniversariantes

Ritmos nordestinos uniram associados
na Festa do Quadr imestre

UNEICEF promove passeios mensais
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A Caixa Econômica Federal autorizou, a pedido do Sin-
dicato dos Bancários e após muita luta da UNEICEF - que 
colheu mais de 200 assinaturas em abaixo-assinado- a 
abertura do processo de licitação para contratação de um 
serviço de UTI móvel, com intuito em oferecer atendimen-
to de urgência e emergência médica, a toda e qualquer 
pessoa que utilizar o prédio da Avenida Almirante Barroso, 
mais conhecido como Barrosão, no Cento do Rio. 

A determinação foi tomada após pressão da Associa-
ção e intensa negociação entre o Diretor do Sindicato dos 
Bancários Paulo Matileti, a Comissão Interna de Preven-
ção de Acidente (CIPA), Gerência de Filial de Gestão de 
Pessoas (GIPES) e a CAIXA, sobre a real necessidade de 
urgência no serviço. 

Segundo Matileti, em entrevista ao Jornal BancáRio, 
de maio de 2013, a conquista da UTI foi de extrema impor-
tância para as pessoas que trabalham ou utilizam os servi-
ços do prédio da CEF, mas apesar da aquisição a luta por 
melhores condições aos trabalhadores ainda precisa con-
tinuar. “Conseguimos garantir que além dos empregados 
lotados no Barrosão, os terceirizados e os usuários tam-
bém contarão com o serviço de remoção para atendimen-
to de emergências médicas”, disse Matileti ao BancáRio.

O sindicalista explicou ainda que é preciso que esse 
direito seja extenso plenamente a todos os demais funcio-
nários e beneficiários do SAÚDE CAIXA. “Os beneficiá-
rios do SAÚDE CAIXA, um plano superavitário, não po-

dem prescindir do serviço de remoção, que tem de estar 
disponível 24 horas e com cobertura em qualquer localida-
de onde se encontre o beneficiário. A concessão do bene-
fício para o prédio foi a demonstração da importância de 
tal serviço, e, portanto, é imprescindível que continuemos 
pressionando o plano de saúde e a CAIXA para conquis-
tarmos esse objetivo”, conclui Matileti. 

Atendimentos na UTI móvel 
Os primeiros socorros precisam ser realizados por bri-

gadistas oficiais e caso haja uma necessidade mais grave 
o paciente será transportado para um hospital indicado, de 
acordo com a rede credenciada ou para rede pública caso 
a pessoa não tenha plano de saúde. O serviço de UTI não 
será custeado pelo plano. 

Em decorrência da morte de um terceirizado que 
prestava serviços no prédio da Caixa Econômica Fede-
ral da Rua Almirante Barroso, no Centro do Rio de Ja-
neiro, mais conhecido como Barrosão, o presidente da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
Arthur Boné, decidiu recolher assinaturas para um 
abaixo-assinado. O objetivo do documento é a implan-
tação de um ambulatório de emergência no local, onde 
circulam diariamente cerca de quatro mil pessoas.

Em reunião com o Presidente da UNEICEF, Arman-
do Filardi, o Presidente da CIPA pediu o apoio da As-
sociação para o fortalecimento da ação. Prontamente, 
Filardi decidiu ajudar e passou aos associados da enti-
dade o documento para que eles, que também utilizam 
o prédio da Almirante Barroso, pudessem assinar. “É 
de extrema importância que um ambulatório de aten-
dimento de emergência seja implantado em um prédio 
desse porte, com cerca de dois mil funcionários”, des-
tacou Filardi apoiando a decisão de Arthur Boné.

As assinaturas recolhidas, visando à instalação 
do ambulatório médico, foram enviadas à diretoria da 
CAIXA. Os que aderiram ao abaixo-assinado estão 
bem confiantes em relação à decisão da CEF, pois 
recentemente foi autorizada a contratação do serviço 
de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) móvel para 
prestar atendimento de emergência e urgências médi-
cas a toda e qualquer pessoa que estiver no prédio da 
Almirante Barroso.

Antiga luta da UNEICEF
Após muita pressão CAIXA contrata ambulância para o Barrosão

Ambulatór io de 
emergênc ia
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Persiste, ainda, a necessidade de adquirí-las. São atendidos, mensalmente, cer-
ca de 50 colegas e/ou familiares, inscritos no cadastro do Serviço Social (2262-0767 
R-4), onde Maria de Fátima, Mônica e Christiane estão à disposição dos interessa-
dos, bem como também daqueles que pretendam financiar a iniciativa. As compras 
são efetuadas através da farmácia da UNEICEF.

A maior parte das entidades repre-
sentativas dos empregados ativos ou 
aposentados da Caixa Econômica Fe-
deral tem no final de sua sigla a abre-
viatura da empresa: a CEF. Assim, com 
o intuito de ter Associação que repre-
senta os economiários, ligada direta-
mente à CAIXA, o Presidente Armando 
Filardi com apoio dos demais diretores 
e aprovação do Conselho Deliberativo, 
assentiram que a nova denominação 
da União passa a ser UNEICEF (União 
Nacional dos Economiários da Caixa 
Econômica Federal), aderindo também 
a uma nova logo.

A atual logo da entidade foi conce-
bida pela empresa que presta serviço 
de Assessoria de Comunicação para a 
União, sendo desenvolvida de forma a 
associar a ligação das entidades UNEI-
CEF e Fenae com a Caixa Econômica 
Federal. Apesar da mudança de deno-
minação, os traços da logo da entida-
de se mantiveram geométricos, com a 
mesma simbologia visual, porém ade-
rindo a uma cor mais viva e marcante.  
A intenção é valorizar o nome da en-
tidade dos economiários junto à Caixa 
Econômica Federal. 

Foi um sucesso a iniciativa da 
equipe da Diretoria Sociocultural (Ge-
orgette Muniz de Carvalho) que ideali-
zou o “Almoço da Amizade”, realizado 
no dia 23 de maio último, no restau-
rante Jerimum do Nordeste, na Feira 
de São Cristóvão. Trinta e oito pesso-
as, associados, familiares e amigos, 
prestigiaram o evento, inclusive o pre-
sidente Armando Filardi. Que venham 
outros, pois o congraçamento é de 
muitíssima importância para todos e 
para a continuidade da existência das 
Associações.

Desde 24 de abril, os associados da 
UNEICEF estão apondo suas assinatu-
ras em dois importantes documentos: 
um, de iniciativa da Fenae, pleiteando o 
fim da utilização do voto de minerva no 
Conselho da Funcef, muito prejudicial 
nos momentos de fixação do índice de 
reajuste anual dos nossos proventos; ou-
tro, de iniciativa do Presidente da CIPA, 
Arthur Boné, pugnando pela instalação 
de um ambulatório médico no prédio da 
CAIXA-RJ, visando atender aos colegas 
da ativa e aposentados, bem como ao 
público em trânsito nas dependências 
do edifício.

Venha participar! Ceda uma hora 
semanal da sua vida, todas as quartas-
-feiras, às 14h 30, nas dependências 
da UNEICEF, no 31° andar, na Sede da 
CAIXA-RJ. Além dos estudos dos textos 
sagrados, são feitas orações em prol dos 
colegas e familiares, inclusive os hospita-
lizados. Informações: Yonne Reese, pelo 
telefone (21) 2266-0733, ou Srta. Petrina, 
Secretária da Presidência, telefone (21) 
2262-0767 (R-1).

Centenas de pessoas que neces-
sitavam de auxílio na elaboração da 
Declaração do Imposto de Renda 2013 
puderam recorrer à UNEICEF, que dis-
ponibilizou o serviço gratuitamente, 
na hora de confeccionar o documento 
obrigatório a ser entregue à Receita 
Federal.

Com a imprescindível colaboração 
do associado Almir de Souza Cruz, que 
todos os anos se dedica integralmente 
e voluntariamente a este trabalho, a 
entidade conseguiu proporcionar uma 
maior tranquilidade e facilidade do ser-
viço ao quadro associativo, visto que 
o assunto pode ser muito trabalhoso,  
complicado e complexo para a grande 
maioria da população, especialmente 
para os aposentados.

Durante o prazo estipulado pela 
Receita, o funcionário Almir, junto com 
os associados Eliezer e Vinícius, rece-
beram os associados na Sede da enti-
dade e os orientaram na preparação, 
realização e envio das declarações, 
antes do prazo final de entrega. 

Algumas
Outras

Irregularidades sérias ocorreram nas então “filiais” do Amazonas e do Acre e a presidência 
da CAIXA ECONÔMICA se sentiu na obrigação de se fazer representar naqueles Estados, prin-
cipalmente através de um advogado especializado em Direito Penal. Missão árdua, inúmeros 
causídicos da Empresa se recusavam a deixar suas origens para tão longínqua e responsável 
incumbência.

Sabendo que um colega carioca mantinha, desde 1960, um escritório no ramo, convocou-o 
para reunião com seu representante no Rio, e outro, da Consultoria Jurídica, ligada à Brasília, 
na qual lhe conseguiram aquiescência à missão.

Ano de 1973, com bastante sacrifício, abrindo mão do seu cargo de tesoureiro pela carreira 
inicial de advogado, valor de salário inicial menor que o do seu, afastamento da sua família, 
suspensão da sua atuação no escritório, e mais, com o tempo, contraindo empréstimo sob con-
signação a fim de enfrentar despesas extras com as distantes estadias.

E em Rio Branco, tempos depois, já mais familiarizado com o ambiente forense, combina-
ram, advogados, juízes, pessoal dos cartórios e alguns penetras, uma “pelada” para um domin-
go próximo, no campo de futebol do hotel onde se encontrava hospedado.

Manhã premiadamente ensolarada, o grupo foi se formando, entre longos bebericos de 
uísque à beira da piscina. Gostaria de jogar, mas não tinha chuteiras. Então o Juiz Federal ofe-
receu as dele. Tomou-as, jogou-as na direção de folhagens e arbustos vizinhos.

A dificuldade era a demora da turma toda para completar os times. O terceiro litro de uís-
que já estava repartido... o sol queimava, incentivava novos goles. Atordoado já estava quando 
houve a convocação. Calçou a meia e enfiou o pé direito na chuteira. Tão rápido quanto o fizera, 
retirou-o. Súbita fisgada no seu dedão, e, agarrada, uma caranguejeira! Sacudia a perna para 
dela se livrar. Correria geral, os companheiros e serviçais acudindo, foi conduzido para o Pronto 
Socorro, onde foi imediatamente cuidado pelo próprio Secretário de Saúde do Estado.

A caminho deste atendimento, o passado já se cinematografava no seu cérebro: morrer 
agora, longe da minha mulher e dos meus filhos, dos amigos, da minha cidade? E os papéis a 
serem tratados, coisas a acertar, a mulher iria se enrolar toda! Meus Deus, eu estava lá no Rio, 
tão sossegado, em casa, ganhando meu dinheirinho certo, mas... VIVO! Agora, é a Maria que 
vai mais recriminar e lamentar esta minha aventura! E chorar... E as crianças? Futuro incerto...

Hospitalizado, o diagnóstico: deveria era morrer, porque o veneno da caranguejeira, não 
repelido a tempo, era fatal, mas...mas...

 “–Bem, no seu caso, você escapou... porque bebeu demais, o álcool diluiu o veneno...”- 
sentenciou o doutor.

Voltando aos trabalhos, apressou providências finais junto aos superiores em Brasília, e, na 
primeira oportunidade, tratou de voltar para o Rio.

E no Carnaval próximo, bem vivo, espertíssimo, passou, desfilando na Passarela do Sam-
ba, na Escola do seu coração, a Vila Isabel, onde, por vinte e cinco anos, já emprestara sua 
alma de compositor e sua vocação de cantor.

 Ao colega Marianno S.R. da Luz,advogado aposentado, poeta, compositor, personagem 
desta Caixistória.    

FIM

CAIXISTÓRIAS - A oportunidade

Nova denominação 

Almoço da AmizadeAbaixo-assinados 

Última hora

Nota de FalecimentoCírculo Bíblico 

IR: Almir de Souza

A 27 de junho último  faleceu, no 
RJ, a associada Risoleida Franco Ban-
deira, aos 107 anos, que foi, por cau-
sa da sua longevidade, homenageada  
em matéria publicada no nº 254 deste 
Jornal. A UNEICEF se fez representar 
no féretro pelo Dr. Gilberto Cabral e na 
missa do 7º dia pelo Dr. Milton Xime-
nes Lima.

Dia 12 de julho, na igreja de N. Sra. do Parto, foi celebrada a missa de 7º dia 
pelo falecimento, em 6 de junho de 2013, do associado Erly de Almeida, irmão do 
nosso Diretor de Patrimônio, Ernandes de Almeida e, onde a família foi conforta-
da com a presença maciça de amigos, colegas e autoridades da UNEICEF, e da 
Caixa Econômica Federal.

* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE
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Fraldas geriátricas 

UNEICEF

www.unei.com.br | JULhO | AGOSTO | 2013 | Pág. 15o Pensionista é a uneiceF. A uneiceF é o Pensionista!



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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Parcer ia  com esc r itór io  de  advocac ia  aumenta 
poss ib i l idades  de  v itór ias 
jur íd icas  para  os  assoc iados

Com intuito de garantir um melhor atendimento le-
gal e jurídico a toda família economiária, a UNEICEF, 
representada pelo Presidente Armando Filardi, firmou 
no dia 18 de junho, na Sede da entidade, um contra-
to de parceria com o escritório de advocacia Matias 
Advogados Associados (MAA), através de suas repre-
sentantes a Dra. Nathalie Diniz Lescano de Araujo e a 
Dra. Patrícia Regina Monteiro Cavalcante. 

A assistência jurídica oferecida pelo novo contrato 
será em âmbito nacional, dando início a uma compe-
tente parceria em conjunto com o escritório Marques 
de Oliveira Advogados, que já atende aos processos 
dos associados da UNEICEF.  Essa união aumenta 
ainda mais o campo de atuação jurídica da Associa-
ção, em defesa dos interesses dos associados de todo 
o estado do Rio de Janeiro e municípios.

O escritório atuará tanto nas áreas de Contencioso, 
perante os Tribunais de Justiça do país em busca de 
soluções de litígio judiciais, quanto de Consultoria, nos 

serviços de consultoria jurídica preventiva, 
no auxílio a clientes, na elaboração de con-
tratos, documentos e acordo, bem como no 
alcance das melhores condições em nego-
ciações de conflitos envolvendo a execução 
ou celebração de negócios jurídicos.

Além disso, essa nova assistência ju-
rídica irá disponibilizar sua advocacia pre-
ventiva nas áreas de responsabilidade Civil, 
Direito do Trabalho, Direito da Família, Pre-
videnciário, Contratual, Tributário, Societá-
rio, Econômico e do Consumidor. O que contribui ain-
da mais para assegurar o ingresso de ações judiciais 
dos associados, garantindo uma melhor qualidade 
processual para a classe economiária. 

O serviço de consultoria jurídica e o acompanha-
mento mensal dos processos aos associados, bem 
como as despesas com cópias reprográficas de pro-
cessos, impressão ou deslocamento de advogados 

serão gratuitos. Os plantões de atendimento, através 
das representantes a Dra. Nathalie Diniz Lescano de 
Araujo e a Dra. Patrícia Regina Monteiro Cavalcante 
acontecerão na Sede da UNEICEF, no Centro do Rio 
de Janeiro, em dias previamente determinados. Os in-
teressados podem se informar com o Sr. Carlos Bar-
celos, no Departamento de Assistência Jurídica, atra-
vés do telefone: (21) 2262-0767, ramal 11.
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