
Filardi grava entrevista e fala sobre as 
dificuldades provocadas pelo SAÚDE CAIXA

Nada inibe a 
criatividade a
serviço do
malfeito

Presidente Filardi apresenta nova denominação da 
UNEICEF no 35° Simpósio dos Economiários

Em virtude das obras no telhado do prédio da 
CAIXA, UNEICEF é realocada provisoriamente

Jornal da UNEICEF terá nova coluna para divulgação 
de ações e eventos das Delegacias Regionais

Presidente da UNEICEF mostra toda sua indignação perante os descredenciamentos de hospitais e 
clínicas, além da falta de respostas dos responsáveis pelo plano. Assista a entrevista: www.unei.com.br
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Ciclo de palestras, oferecido mensalmente 
pela UNEICEF, esclarece dúvidas dos pre-
sentes, além de informar sobre tratamentos 
e prevenção de doenças da visão, males 
articulares e, ainda, patologias como vari-
zes e claudicação. 

Palestras mensais 
informam associados 
sobre prevenção
de doenças

Página: 7

UNEICEF (Sede): Avenida Rio Branco 174/31º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20.040-004 - Tel.: (21) 2262-0767/Tel./Fax: 2532-3080

ANo LIX
JANEIRo E FEvEREIRo DE 2014

Nº 259
www.unei.com.brU

N
E

IC
E

F



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. 

Na coluna Em Foco desta edição do Jornal da UNEICEF, dez associados opinaram sobre a polêmica vinda de médicos 
estrangeiros para trabalhar no Brasil. Além disso, falaram sobre a falta de médicos no SAÚDE CAIXA.

o que você acha da vinda dos médicos estrangeiros para o Brasil? você 
acha que o plano SAÚDE CAIXA também deveria ter mais médicos? 

Marlene Moreira
“Eu apoio os médicos estrangeiros trabalha-

rem aqui, pois no SUS não tem médicos e nem 
no SAÚDE CAIXA. Demora muito tempo para 

conseguir uma simples consulta. Temos que ter 
um atendimento digno, tanto nos planos como no 

sistema público de saúde”. 

Sônia Regina do Nascimento
“Eu concordo com esta medida de trazer 

mais médicos para o interior do país, pois muitos 
médicos brasileiros são elitistas. Além disso, a 
oportunidade de trabalhar no interior foi dada a 
eles, mas não aceitaram. A população das cida-
des menores necessita muito desses profissionais. Já no 
SAÚDE CAIXA, a cada dia vem saindo mais médicos, o que 
piora a qualidade do plano”. 

José Carlos Feliciano
“A importação dos médicos deve priorizar a 

qualidade de atendimento. Sou a favor da inte-
riorização desses profissionais, pois muitos não 
querem ir para lá por conta das facilidades das 
capitais. O SAÚDE CAIXA precisa sim de mais 

médicos, pois nós que dependemos do plano, muitas vezes, 
temos que pagar consulta por fora”. 

Paulo Orlando Sersócimo
“Acredito que essa atitude foi uma forma de 

provocar a sensibilidade nos médicos brasileiros 
que estão nas cidades grandes e não querem ir 
para o interior. Problemas como falta de condi-
ções e de hospitais existem em todos os lugares 

do Brasil, ou seja, tanto nas capitais como no interior. En-
tão, se os médicos estrangeiros cumprirem seu papel de 
atender os que necessitam está ótimo. Já com o SAÚDE 
CAIXA perdemos muitos médicos e hospitais por conta dos 
descredenciamentos. Precisamos que devolvam os médi-
cos do plano, assim como os hospitais e clínicas.”

Zoneida Gonzaga
“É válido, pois o país sofre com a falta de 

médicos, assim como no SAÚDE CAIXA. Por 
conta dos descredenciamentos está cada dia 
mais difícil de marcar uma consulta”. 

Fátima Araújo
“Não sou a favor da vinda de médicos de 

outros países porque já temos os nossos profis-
sionais aqui que, em geral, são bem preparados. 
No SAÚDE CAIXA, o que aconteceu foram mui-
tos descredenciamentos, por isso estamos sem 

médicos nos plano”. 

Sueli de Andrade leão.
“Deveriam valorizar mais os médicos do Bra-

sil, com salários melhores e condições de tra-
balho. A situação do SAÚDE CAIXA está muito 
ruim e a qualidade do plano vem caindo porque 

faltam médicos e hospitais que nos foram tirados 
graças aos descredenciamentos”. 

Daniela Mourão Fidalga 
“Não temos médicos o suficiente no SAÚDE 

CAIXA devido aos descredenciamentos que o 
plano sofreu. Três médicos que me acompanham 

foram descredenciados e, por isso, estou tendo 
que pagar consulta particular, que todos nós sa-
bemos que é cara. Sobre a vinda dos médicos estrangeiros 
não tenho certeza se só isso irá bastar, pois faltam também 

condições de trabalho essenciais para os médicos”. 

Elza Machado
“Deveriam tentar atrair os médicos brasilei-

ros com melhores condições de trabalho para 
esses locais, porém realmente está faltando mé-
dicos por aqui, principalmente no SAÚDE CAI-
XA. Faltam profissionais como dentistas, cujas 
consultas fora do plano são muito caras”. 

Maria Socorro da Silva
“Sinceramente acho que deveriam dar mais 

oportunidades aos médicos brasileiros e não 
trazer de fora. Temos médicos, mas faltam con-
dições de trabalho e também hospitais. Já sobre 
o SAÚDE CAIXA falta médico mesmo, pois para 

marcar uma consulta demora muito tempo”. 
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Nada inibe a criatividade a serviço do malfeito

Esses malfeitos continuam sem qualquer conse-
quência para seus autores. Há situações em 
que a busca por reconhecimento e valorização 

sufoca valores dignos e normas decentes, a ponto de 
homens e mulheres comuns se tornarem capazes de 
infligir grande sofrimento a terceiros, apenas para o 
identificarem como “diferentes”, ou para desejarem 
“agradar figuras de prestigio” e de autoridade.

Quando integradas em seu grupo, essas pes-
soas tendem a liberar suas inibições e podem dar 
vazão a atitudes cruéis e destrutivas que nelas esta-
vam latentes. Vivem seus momentos de dourada me-
diocridade (Áurea Mediocritas). O desmantelamento, 
a demolição lenta e progressiva do SAÚDE CAIXA 
– encoberto por falsas melhorias e miudezas - terão 
consequências irreparáveis e irremediáveis em pou-
co tempo, em um futuro próximo. 

A cegueira e surdez voluntárias ou não ou 
quem sabe apenas tendo a não percepção do grave 
risco que estamos correndo - dos usuários do nosso 
plano, trarão resultados nefastos a nossa assistência 
médica. Pensemos nisso, por favor! Nessa sua indi-
ferença e, no crédito que concedemos a essa gestão 
do SAÚDE CAIXA. Um membro de uma comunidade 
qualquer, por exemplo, como a nossa – economiária – 
formada de maneira funcional ou até ocasional (seus 
parentes e dependentes), para constituir parte desse 
grupo, é necessário que seja satisfeita uma condição 
básica: as pessoas precisam ter um interesse comum 
e uma mesma inclinação emocional. Quanto maior for 
essa “Identificação Psíquica”, espécie de “Homoge-
neidade Mental“, mais facilmente será constituído o 
grupo e, mais intensas serão suas manifestações. 

Lamentavelmente uma parte dos nossos co-
legas e também dos seus parentes continuam indife-
rentes à manutenção dos antigos e novos malfeitos. 
Muitos não percebem o quanto estão nos empurran-
do, nos dando verdadeiros trancos e safanões sutis, 
nos compelindo adquirir outros “Planos de Saúde”, e 
o pior, é que estamos aceitando e abrindo mão do 
nosso plano de saúde, que foi destinado e criado para 
os economiários.

Conheço vários colegas que já adquiriram ou-
tros planos (Sul América- Bradesco- Amil – Unimed, 
etc). Não é fácil ignorar, esquecer essa agonia. Esse 
longo processo que já existe há três anos, nos exi-
ge concluir que não é possível discutir racionalmente 
com pessoas que preferem matar-nos, a voltar atrás 
e corrigirem seus erros.

Um autor recentemente apontou seis causas 
responsáveis pela decadência social, econômica e 
financeira de grupamentos humanos: prazeres sem 
escrúpulos - CONHECIMENTO SEM SABEDORIA 
– governo sem moral – POLÍTICA SEM IDEALISMO 
– riqueza sem trabalho – CIÊNCIA SEM HUMANIDA-
DE. Precisamos saber por que falhas graves e malfei-
tos ocorreram, sem a nomeação dos seus autores de 
forma clara e transparente. Quem são os responsá-
veis que submetem seus desejos e ações aos direitos 
dos outros? As queixas são diuturnas -  pessoalmente 
ou por telefonemas - sempre acompanhadas de um 
ESTRESSE e desalento que somados levam cedo a 
um quadro de DEPRESSÃO.

Geralmente as pessoas que nos procuram 
não têm amigos para recorrer e falar das suas an-
gústias, buscando em nós - seus representantes - a 
solução de seus problemas. Isso nos dá um “NÓ NA 
GARGANTA”, vontade de desabafar e de expressar 
todo o turbilhão que temos interiorizado. Para que 
esse NÓ seja desatado, há a necessidade de uma 
pessoa disposta a nos escutar – não nos dar conse-
lhos, mesmo com a melhor das intenções - e que seja 
“um ouvido amigo”, uma testemunha desse sofrimen-
to diante dessa situação difícil que vivemos e vemos 
se agravar.

Qualquer um pode ter raiva, mas quem sofre 
do transtorno de ser injustiçado, se deprime e fica re-
voltado. De nosso lado o que é mais preocupante e 
nos entristece, é a aparente ideia da banalidade do 
mal e sua força. O mal como algo comum tem prospe-
rado como doença insidiosa. Os colegas não se dão 
conta do perigo e do resultado final dessa política de 
saúde que vem nos sendo imposta. No último Simpó-
sio, em Pernambuco (Porto de Galinhas), o SAÚDE 
CAIXA, como sempre, participou com muito blá-blá-
-blá e nenhuma preocupação com o desmantelamen-
to que estão promovendo, e suas graves consequên-
cias, nem tão pouco, dando o nome aos seus autores. 
Destaque que, de acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, há cerca de 17 milhões de pessoas com 
depressão no Brasil. De cada mil afetados, quinze co-
metem suicídio. O número de nossos deprimidos, eu 
não conheço, mas estou preocupado com sua gran-
deza.

Promessas de miudezas foram o que ouvi-
mos no Simpósio, mas com ênfase maior acompa-
nhada com ar de superioridade, falaram-nos de um 
importante e progressivo lucro financeiro, por quatro 
ou cinco anos sucessivos, que o SAÚDE CAIXA tem 

registrado. Lucro financeiro, mas prejuízo social com 
certeza! Auri Sacra Fames (Maldita Fome de Ouro).

Talvez no ano próximo e com toda essa di-
nheirama ganha, haja uma promessa ou haverá já, 
uma distribuição gratuita de “PROZAC” como tenta-
tiva para salvar os nossos deprimidos. Informo que 
o PROZAC é um dos melhores antidepressivos do 
arsenal terapêutico psiquiátrico.

Por hora, o que podemos oferecer aos cole-
gas da CAIXA e seus dependentes, são os nossos 
serviços advocatícios para socorro quando o infortú-
nio acontecer. Pensem bem nisso! Quem sabe se as 
demonstrações de insensibilidade, crueldade, perse-
guição e até de punição ao estado do Rio de Janeiro, 
na verdade se tratam de incompetência, inaptidão e 
inexperiência, ou ainda, seja o resultado de um está-
gio de aprendizado. 

Para os resistentes às minhas posições e 
postulações. Saibam que, Confúcio já pregava: “Tudo 
que sabemos é adquirido com experiência das fun-
ções exercidas – o que você sabe, sabe; o que você 
desconhece, desconhece. Esta é a verdadeira sabe-
doria”. O homem superior faz o que é adequado à po-
sição que ocupa e ele não deve desejar ir além disso. 
Quem sabe talvez, uma “eminência parda – um bom 
amigo”- um advocatus diáboli esteja assessorando os 
grandes gestores.

Meus diletos sócios e amigos da UNEICEF, 
vocês acompanharam através dos meus editoriais e 
pronunciamentos o que desejo com relação ao nosso 
sistema de saúde: simplesmente manter e recupe-
rar o que se perdeu (hospitais, médicos e serviços 
complementares descredenciados, pagamentos dos 
reembolsos feitos corretamente...) sem as indescul-
páveis e longas demoras – isso quando são pagos... 
E por fim, dar um basta a inexplicável e abjeta perse-
guição ao Rio de Janeiro.

Se são corajosos e querem brigas, façam 
com São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, entre outros, o que fize-
ram com o Rio de Janeiro.

Já estou cansado e não temos mais a quem 
recorrer. Estamos cantando para ouvidos surdos. 
Resta-nos por derradeiro fazer muita oração, reza 
forte e contínua, a todas as divindades religiosas e ao 
Pai Supremo. AMÉM.

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

Armando FilardiEditorial
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SAÚDE CAIXA 
(a) Descredenciamentos

Recentemente, o STJ, analisando uma vasta gama de ações contra 
operadoras de planos de saúde, entre elas, o SAÚDE CAIXA, proferiu enten-
dimento de que é obrigatório a Assistência Saúde informar individualmente 
seus Segurados, sobre descredenciamentos de clínicas e hospitais.

Quem paga um plano de saúde quer que a lista de credenciados este-
ja sempre atualizada. No entanto, nem sempre isso acontece. Muitas vezes, 
quando mais se precisa do serviço, o beneficiário acaba descobrindo que o 
médico e/ou o hospital foram descredenciados do plano.

 Ao julgar o Recurso Especial nº 1.144.840, interposto pela família de pa-
ciente cardíaco que, ao buscar atendimento de emergência, foi surpreendido 
pela informação de que o hospital não era mais credenciado, o STJ determi-
nou que as operadoras de plano de saúde têm a obrigação legal de informar 
individualmente a seus segurados sobre descredenciamento de médicos e 
hospitais, sob pena de arcar com considerável indenização por danos morais.

(b) Despesas hospitalares 
É possível um plano de saúde fixar no contrato limite de despesas hos-

pitalares? Para o STJ, é abusiva cláusula que limita despesa com internação 
hospitalar. Para os ministros, não pode haver limite monetário de cobertura 
para essas despesas, da mesma forma como não pode haver limite de tempo 
de internação. 

(c) Cirurgia de Emergência, Tratamentos, Home Care e Carência
É nula cláusula contratual que limita procedimento cirúrgico e/ou trata-

mento de doenças graves, consideradas emergenciais e, também,  o cha-
mado Home Care. Para o STJ, quem firma contrato de assistência médica 
ou a ele adere, visa obter atendimento integral em caso de doença, já que o 
atendimento parcial da prescrição médica, evidentemente, não tem os efeitos 
curativos que se espera de um tratamento.  O paciente não escolhe a doença 
e nem tampouco o tratamento a que se submeterá, sendo a negativa de co-
bertura integral considerada prática abusiva e, portanto, fortemente combati-
da nos Tribunais do Estado.

PRÁTICAS ABUSIVAS BANCÁRIAS
(i) Cartão de Crédito

O envio de cartão de crédito sem solicitação, mesmo bloqueado, é prá-
tica abusiva e causa dano moral.

Atualmente, os Bancos têm enviado cartões de crédito, ainda bloquea-
dos, sem pedido prévio e expresso do consumidor, o que caracteriza-se prá-
tica comercial abusiva e autoriza a indenização por danos morais, através de 
processos judiciais.

VITÓRIA NA SAÚDE 
É com imensa satisfação que noticiamos a concessão de duas LIMINA-

RES em recentes processos contra a Saúde Caixa. A primeira foi concedida 
no intuito de que um bebê recém nascido permanecesse na UTI neonatal, 
sendo todas as despesas supridas pela Saúde Caixa, ato que havia sido ne-
gado por esta operadora de saúde anteriormente, e, outro caso, para imediata 
disponibilização de dieta enteral para um associado, acometido por doença 
crônica, além do fornecimento de ambulância para condução emergencial, 
sempre que se fizer necessário.

Tais VITÓRIAS abrem precedentes jurisprudenciais de extrema valia para 
os usuários do SAÚDE CAIXA preservarem o acesso ao tratamento digno.

Em caso de recusas e/ou negativas de tratamento médico, procedimen-
tos cirúrgicos, transporte de ambulância em casos emergenciais, consultas, 
exames e/ou cirurgias, tenha em mãos a exata prescrição médica, a qual é im-
prescindível para o ingresso judicial e entre em contato com o nosso Jurídico.

Em nossa Coluna Jurídica periódica, o escritório Matias Advogados Associados, 
explana, de forma sucinta, sobre o DIREITO DO CONSUMIDOR e outros temas.
Como consumidores, os senhores tem conhecimentos sobre os vossos direitos?

Assistência jurídica para garantir 
direitos no SAÚDE CAIXA

UNEICEF busca SAÚDE CAIXA para os 
aposentados que aderiram ao PADv

A UNEICEF vem travando uma incessante 
luta por um SAÚDE CAIXA sem tantos 
descredenciamentos de hospitais e médi-

cos, principalmente, no Rio de Janeiro.
As nossas posições intransigentes sobre o 

assunto, nada mais são, do que a vontade de 
praticar, cada vez mais, o fundamento associa-
tivo de lutar pela realização das aspirações dos 
nossos associados.

Esgotados todos os nossos esforços, e após 
percorrermos todos os caminhos chegando até 
a Presidência da República, lamentavelmente, 
nada conseguimos.

No entanto, não nos acomodaremos e va-
mos persistir na busca de um diálogo para 

que possamos celebrar, num futuro próxi-
mo, novas conquistas para os economiários, 
principalmente, no que concerne à saúde, da 
nossa categoria.

Temos a convicção e a modéstia de reconhe-
cer que, apesar de nossos ingentes esforços, 
esperamos que um planejamento estratégico, de 
quem de direito, apontará os rumos que levarão 
à nossa vitória.

Os associados que desejam acionar a Justiça 
para garantir seus direitos no SAÚDE CAIXA, de-
vem procurar Dra. Nathalie Diniz ou Dra. Patrícia 
Monteiro as segundas  e  terças,  das 10h às 12h, 
na sede Administrativa da UNEICEF. Informa-
ções através do telefone (21) 22620767, ramal 9. 

A UNEICEF abraça qualquer causa cujo ob-
jetivo seja o economiário, associado ou 
não. Sendo assim, em todas as oportuni-

dades que se apresentam, fazemos menção a 
esta pendência injusta que vem afetando os nos-
sos colegas que, incentivados pela própria CAI-
XA, aderiram ao Plano de Demissão Voluntária e 
que, infelizmente, como aposentados perderam o 
direito ao uso do nosso plano de saúde.

Como tudo que acontece na CAIXA, nos pa-
rece muito estranho, causa-nos perplexidade o 
tratamento dado a esses colegas, quando toma-
mos conhecimento de que há convênios com o 
Senado Federal e Câmara dos Deputados para 
que os políticos, assessores e empregados de 
ambas as casas, façam parte deste programa de 
assistência.

Isto posto, nada mais justo que estender este 
direito aos colegas que aderiram ao PADV e que 
permanecem alijados desse processo, num fla-
grante desrespeito à Constituição Federal. 

Atos, e não palavras é o que todos anseiam 
daqueles que nos representam, pois estamos 
cansados de promessas e de discurso vazio, 
sem qualquer fundamentação ou embasamen-
to. Estes fatos afligem, ainda mais, àqueles 
que, apesar dos pesares, tem acessa a cha-
ma de esperança de, algum dia, participarem 
da assistência médica oferecida pela empresa 
onde dedicaram os melhores anos de sua vida. 

Estaremos lutando, sem esmorecer, ques-
tionando sobre a argumentação sempre discur-
siva da administração pela lentidão para solu-
cionar este problema cuja solução é, simples-
mente, trazê-los de volta ao nosso sistema de 
saúde.

Colegas, nós da UNEICEF, vamos em fren-
te no sentido de mudar essa história, transfor-
mando em realidade este sonho acalentado, há 
vários anos, por esse grupo de economiários. 

A Diretoria

IMPORTANTE: Havendo dúvidas, agende sua consulta gratuita 
(somente para associados), através do telefone (21) 2262-0767, ra-
mal 9. Os atendimentos do jurídico acontecem sempre as segun-
das e terças, das 10h às 12h e as quartas, das 14h às 16h, na Sede 
Administrativa da UNEICEF.
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Associação encerra 2013 com grande
e animada Festa de Natal

Para celebrar e encerrar mais um ano de vitórias 
e intensas lutas em prol dos economiários da Caixa 
Econômica Federal, a UNEICEF realizou no dia 18 
de dezembro, na Associação dos Empregados do 
Comércio, no Centro do Rio de Janeiro, a tradicional 
Festa de Natal da Associação e comemoração dos 
aniversariantes associados do terceiro quadrimestre 
(setembro, outubro, novembro e dezembro). 

No início da festa, a 
Assistente Previdenci-
ária, Suely de Almeida 
Costa, que comandou 
o evento, agradeceu a 
presença de todos os 
associados e convidou 

o Coral das Associações da CAIXA para fazer uma 
apresentação. Com cânticos de Natal e músicas 
como Ave Maria e Glória a Deus nas Alturas, as belas 
vozes abriram oficialmente a festa e encantaram a to-
dos que estavam presentes. 

Após a apresentação, o Presidente Armando Fi-
lardi fez um discurso de agradecimento a todos os 
presentes e falou sobre a mudança da UNEICEF para 
o 30º andar do prédio Barrosão, no Centro do Rio de 
Janeiro, devido às obras que ocorrerão no telhado 
da Sede da entidade, que fica no 31º andar do mes-
mo prédio. “Devido às infiltrações no telhado do 31º 
andar do prédio que a UNEICEF ocupa há mais de 
35 anos, em breve estaremos fazendo nossos aten-
dimentos nas três salas cedidas pela CAIXA, no 30º 
andar. Essa mudança é realmente necessária, pois 
estamos tendo muitos problemas com os vazamentos 
e perdendo muitos equipamentos de trabalho”, expli-
ca Filardi, complementando com votos de felicitações. 
“Que o Natal seja repleto de amor e 2014 traga mais 
vitórias e conquistas para toda a classe economiária”. 

Centenas de associados e seus familiares compa-

receram a festividade 
e, entre as presenças 
ilustres estavam Lygia 
Bastos Nunes, repre-
sentante da COOPER-
FORTE, Vera Fonse-
ca; Representante da 
ASASBNH/CEF; Olívio 
Gomes Vieira, Presidente da APACEF; Manoel Lopes 
de Carvalho, Presidente da APCEF/RJ; Almir Aguiar, 
Presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Ja-
neiro; Carlos Antônio, Diretor do Sindicato dos Ban-
cários; Reinaldo Pacheco, Assessor do Sindicato dos 
Bancários, Janete Dias, Gerente do SAÚDE CAIXA; 

Selma Batista, represen-
tante do SAÚDE CAIXA; 
Paulo Matileti, Diretor da 
APCEF/RJ e também do 
Sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro, De-
putado Estadual, Nilton 
Salomão; além de toda a 

Diretoria da UNEICEF. 
A entidade também aproveitou a oportunidade 

da festa para homenagear a representante da COO-
PERFORTE, Lygia Bastos Nunes, com a entrega de 
um diploma de “AMIGO DA UNEICEF” como forma 
de agradecimento por todo seu carinho e apoio para 
com a Associação. “Me sinto muito honrada com a 
homenagem, pois é exatamente assim que eu e a 
COOPERFORTE somos desta Associação: amigos”, 
disse surpresa. 

Durante a festa, que foi embalada ao som de 
muita música natalina e MPB, comandada pelo DJ 
Jorge Sucesso, os associados puderam bailar pelo 
salão e ter excelentes momentos de entretenimento 
e descontração com os bailarinos que estavam pre-

sentes convidando os sócios para dançar.  Ao final 
da festa, houve distribuição de bolo de aniversário, 
em comemoração aos aniversariantes do terceiro 
quadrimestre e a Associação fez o tradicional sor-
teio de brindes e presentes especiais para todos os 
associados e, aos que fizeram anos nos meses de 
setembro a dezembro.
Associados são homenageados com
Título de Sócio Benemérito 

Na oportunidade, por iniciativa da UNEICEF, como 
forma de retribuir todo empenho, dedicação e auxí-
lio na edificação da Associação de todo o país, foram 
homenageados com Diplomas e Título de Sócios Be-
neméritos, alguns dos associados “In Memoriam” que 
marcaram a história da UNEICEF, são eles: Ozair Ca-
taldi Martins, José Lambert de Mattos Dodibei, Wilson 
Rodrigues Alves, Ney Abel dos Santos, Sigfrido Fran-
cisco Carlos G. Graziano e Milton Martins Pinto.

50 anos de CAIXA
Em seguida, como forma de agradecimento pelos 

anos de dedicação em prol da Caixa Econômica Fede-
ral, a UNEICEF, entregou também uma homenagem 
aos associados, residentes no Rio de Janeiro, que 
completaram 50 anos de serviços prestados à CAIXA, 
com a entrega de diplomas. A lembrança representa 
a admiração e a gratidão da UNEICEF, por todos os 
funcionários que marcaram história na construção da 
centenária Caixa Econômica Federal.
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Ser parte de uma grande família
é ter sempre com quem contar.

Na Cooperforte cada associado tem valor e faz parte desta força que nos impulsiona 
para oferecer a você linhas de crédito, aplicações, benefícios e vantagens pensados por 

todos, para o bem de cada um. Na Cooperforte, você pode confiar.

Você

Tadeu

Paulo Adriana MarcusAlex

Douglas

Festa Brega Chic reuniu associados em 
comemoração aos aniversariantes

Entrevista: Filardi fala em vídeo sobre deficiências do 
SAÚDE CAIXA no Estado do Rio de Janeiro

A UNEICEF uniu seus associados e familiares em 
mais uma festa animada do segundo quadrimestre, em 
comemoração aos aniversariantes dos meses de maio, 
junho, julho e agosto. O evento, que teve como tema o 
Brega Chic, ocorreu no dia 28 de agosto, às 14h, na sede 
da Associação, localizada no Centro do Rio de Janeiro.

Muitas gargalhadas marcaram a comemoração, 
pois alguns associados caíram realmente na brincadeira 
e foram fantasiados de brega para a festa. Quem cha-
mou atenção foi a secretária da Entidade, Ana Lúcia, 
que vestida de Lady Kate, personagem de um esquete 
do programa de humor “Zorra Total”, brincou e dançou 
com os associados, ao som do cantor e tecladista, Char-
les Selchar.

Os presentes estavam bastante animados dançando 
ao ritmo de músicas nos anos 70, 80 e 90, mas também 
sucessos atuais como a música “Show das Poderosas”, 
da MC Anitta, não ficaram de fora da lista de hits. O sa-
lão da entidade estava todo enfeitado com balões colo-
ridos, assim como as mesas em diversas cores alegres 
e chamativas.

A festa contou com um cardápio especial, com di-
reito a mini porções quentes, canapés, salgadinhos, 
refrigerante, água, cerveja, além do bolo de aniversário 

da Associação. “Adoro todas as festas e palestras da 
UNEICEF e faço questão de marcar presença em todas 
as comemorações”, declarou a associada Neuza Franco 
Mattos.

Seguindo a tradição dos eventos na UNEICEF, hou-
ve um sorteio de cartões presente no valor de R$ 50,00 
para compras nas Lojas Americanas para os aniversa-
riantes do segundo quadrimestre, presenteando quatro 
associados de cada mês. Os demais sócios participa-
ram de um sorteio de brindes diversos.

Quem marcou presença na comemoração foi o de-
putado estadual Nilton Wilson Salomão, que aproveitou 
a ocasião para se tornar sócio da UNEICEF. “Gostei 
muito de conhecer a Associação e estou muito feliz em 
poder fazer parte desta família a partir de hoje”, relatou 
Nilton. Representando a ASASBNH/CEF, estavam tam-
bém na festa o Presidente, Rodrigo de Mello Franco, 
assim como o Vice-Presidente, Afonso Henrique Costa.

Ao final da comemoração, o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, agradeceu a presença de todos, 
especialmente a dos aniversariantes do segundo quadri-
mestre e aproveitou a ocasião para falar da luta por me-
lhorias no SAÚDE CAIXA. “Sei que é um dia de come-
morações, porém não podemos esquecer as mazelas 

Com o intuito de chamar maior atenção para os 
problemas que os associados estão sofrendo 
pela falta de médicos e leitos no plano SAÚDE 

CAIXA, o Presidente da União Nacional dos Econo-
miários da Caixa Econômica Federal (UNEICEF), Ar-
mando Filardi, gravou um vídeo em que fala, do que 

ele chama de desmantelamento do plano. Ele ainda 
cita as atitudes que já tomou e quais serão os novos 
passos em relação a sua contínua luta para que o 
SAÚDE CAIXA restabeleça o convênio com 18 hos-
pitais que foram descrendeciados no Rio de Janeiro.

Para os atendidos pelo plano, os economiários 
e seus dependentes, os descredenciamentos repre-
sentam menos 1.754 leitos nos sistemas de interna-
ção, além disso, entre as perdas estão médicos de 
confiança; fisioterapeutas, cardiologistas, oftalmolo-
gistas, que já atendiam a categoria há muitos anos. 
Outra privação é representada pelos serviços de exa-
mes complementares, laboratórios e imagens, que 
também foram cortados.

Tamanha a indignação de Filardi é ainda pela falta 

de respostas sobre o futuro dos descredenciamentos. 
“Não temos mais o que denunciar, informar e explicar. 
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”, 
afirma o Presidente, que ainda busca por respostas e 
soluções para os associados da UNEICEF. 

No vídeo, Filardi também discursa sobre o que a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) diz 
sobre as atitudes do SAÚDE CAIXA e orienta os eco-
nomiários, que se sentem prejudicados por tantos des-
credenciamentos, entrar em contato, por escrito, com a 
Presidência da UNEICEF. O vídeo com a entrevista do 
Presidente Filardi pode ser assistido no site da Associa-
ção: www.unei.com.br

sofridas por conta dos descredenciamentos do SAÚDE 
CAIXA”, lembrou Filardi.

Ele ainda pediu aos associados que, aqueles que ti-
verem problemas de atendimento com o plano, devem 
enviar um e-mail para a presidência da UNEICEF rela-
tando o acontecido. “Somos mais fortes quando estamos 
unidos, por isso peço a vocês que não se calem diante 
dos desleixos do SAÚDE CAIXA”, finalizou o Presidente 
da Associação. 
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Ciclo de palestras da UNEICEF informa associados sobre 
males da articulação, doenças da visão, das veias e artérias

Sempre buscando informar seu quadro as-
sociativo sobre saúde, a UNEICEF ofe-
rece, mensalmente, a edição do Ciclo de 

Palestras e Encontros da Entidade. As últimas 
três palestras aconteceram em 20 de agosto, 22 
de outubro e 22 de novembro, respectivamen-
te. A primeira tratou sobre os males articulares, 
com a reumatologista Ana Cláudia Melazzi. A 
segunda apontou cuidados e tratamentos para 
a visão com o especialista em oftalmologia, 
Dr.Miguel Padilha e sua equipe de profissionais 
da Oftalmoclínica Rio de Janeiro, Diogo Lucena 
e Ana Carolina Vieira. Já a última, foi ministrada 
pelo angiologista, Marcelo Lacativa, que tratou 
dos males que atingem as veias, como varizes 
e claudicação.

Na palestra sobre artrites e artroses, os pre-
sentes puderam tirar dúvidas sobre as doen-
ças que afetam as articulações. Além disso, a 
reumatologista Ana Cláudia Melazzi, explicou a 
diferença entre artrite e artrose sugerindo pos-
síveis tratamentos para ambas as doenças. “Ar-
trite é o nome do processo inflamatório das ar-
ticulações e a chamada artrose é a causa mais 
comum da artrite, ou seja, é uma artrite que 
ocorre por desgaste das cartilagens das articu-
lações”, elucidou Ana Cláudia.

A reumatologista deu ainda algumas dicas 

para os associados que são acometidos por 
uma das doenças e querem driblar seus efeitos. 
“Deslizar objetos em vez de levantá-los; interca-
lar períodos de descanso durante o dia; não con-
centrar no mesmo dia atividades mais fatigantes; 
repouso equilibrado; evitar forçar as articulações 
de maneira geral e, a regra básica, respeitar o 
limite da dor”, pontuou a médica.

Em 22 de outubro, foi a vez do oftalmologista, 
Dr.Miguel Padilha, junto a sua equipe, sanar dú-
vidas sobre as patologias que acometem a visão. 
Ao início da palestra, o especialista em oftalmo-
logia deu uma breve explanação sobre a saúde 
ocular e o que os idosos devem saber para pre-
servá-la. “Entre os principais problemas de visão 
que acometem os idosos estão a catarata, de-
generação muscular devido à idade, glaucoma, 
retinopatia diabética e vista cansada”, informou.

Em meio às explicações, Miguel e sua equipe 
apresentaram slides identificando as diferenças 
entre a visão normal, a míope, a astigmática e 
hipermetropia. Além disso, chamaram atenção 
para a degeneração macular associada à idade. 
“Além da idade, é claro, alguns fatores que in-
fluenciam o aparecimento desta patologia são o 
fumo, sol e péssima alimentação”, advertiu Pa-
dilha, que ainda fez um teste de visão com os 
presentes.

A palestra de 22 de novembro, com o angio-
logista e cirurgião vascular, Marcelo Lacativa, 
informou aos presentes sobre o tema varizes 
e claudicação, explicando a diferença entre as 
doenças. Na ocasião, o angiologista, que apon-

tou tratamentos para os males que atingem as 
veias e artérias, incentivou o exercício da cami-
nhada na terceira idade. “Quem tem algum pro-
blema nas pernas deve andar até aonde a dor 
permitir. Isso estimula o corpo a jogar sangue 
para a perna, melhorando a circulação”, decla-
rou Lacativa.

O cirurgião vascular destacou também a im-
portância da veia safena. “No século passado, a 
grande vilã era a safena, tanto que muitos prefe-
riram retirá-la, mas hoje se notou que essa veia é 
muito importante para o sistema de proteção da 
perna”, relatou. Já as varizes deixaram de ser um 
mal maior para apenas um sintoma de que algo 
está errado. “As varizes não são doenças, mas 
sinais de que algo na circulação não está fun-
cionando como deveria”, afirmou o angiologista.

Como em todas as palestras, ao final os as-
sociados tiraram dúvidas sobre os males articu-
lares, assim como sobre doenças da visão e va-
rizes e claudicação. Os palestrantes ganharam 
das mãos do Presidente Armando Filardi, sem-
pre presente nas palestras, um certificado de re-
conhecimento. “Foi um grande prazer ter esse 
talentoso time em nossa sede. Tenho certeza de 
que nossos associados ficaram muito felizes e 
satisfeitos com as palestras”, ressaltou Filardi.

Posteriormente às palestras, os associados 
participaram dos tradicionais sorteios de brin-
des e se encaminharam para a mesa de café da 
manhã para se deliciarem com bolos, biscoitos, 
sucos, chás, pães, entre outros componentes de 
um belo café oferecido pela UNEICEF.
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ANÚNCIO CLÍNICA CARDIOLÓGICA

Niterói Shopping • Centro Médico - Centro, Niterói - RJ
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2717-3961 • 2621-2044
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Atendimento Particular e Convênio
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Filardi fala sobre nova denominação da UNEICEF 
no 35° Simpósio dos Economiários Aposentados

Aconteceu em 
Porto de Galinhas, 
Pernambuco, entre 
os dias 28 e 31 de 
outubro, a 35ª edi-
ção do Simpósio 
Nacional dos Eco-

nomiários Aposentados e Pensionistas da 
Caixa Econômica Federal. Representando 
a UNEICEF, o Presidente Armando Filardi 
participou do evento junto à assistente so-
cial da Entidade, Fátima Maria e a Diretora 
sociocultural, Georgette Muniz.  O Simpó-
sio teve programação dedicada à solução 
dos problemas e das pendências do seg-
mento, especialmente no que se refere ao 
auxílio e à cesta-alimentação e ao SAÚDE 
CAIXA. 

O evento reuniu cerca de mil participan-
tes que foram recebidos ao som de uma 
banda de frevo já no Aeroporto Internacio-
nal de Recife Guararapes - Gilberto Freyre. 
Na solenidade de abertura, realizada no 
Auditório Ariano Suassuna, no Enotel Re-
sort & SPA, o Presidente da Fenacef (Fe-
deração Nacional das Associações de Apo-
sentados e Pensionistas da CEF), Décio de 
Carvalho, falou da importância de ter bons 
profissionais que se dedicam à carreira, 
mesmo depois de aposentados, buscando 
melhorias para a vida dos colegas da ativa 
e dos aposentados.

Na oportunidade, Filardi fez uma apre-
sentação verbal sobre a nova denominação 
da União Nacional dos Economiários da 
Caixa Econômica Federal, que passou a 

integrar a sigla CEF em seu nome, transfor-
mando UNEI em UNEICEF. “A maior parte 
das entidades representativas dos empre-
gados da CAIXA tem no final de sua sigla 
a abreviatura da empresa. Assim, com o 
intuito de ter nossa Associação ligada dire-
tamente à CEF, aprovamos a nova denomi-
nação com louvor”, ressaltou o Presidente.

Entre os temas abordados na progra-
mação do 35° Simpósio, os presentes pu-
deram assistir apresentações das asso-
ciações representativas dos aposentados, 
participar de sorteios, além de fazer parte 
da Plenária de Preposições. Como resulta-
do dos debates das  43 proposições  apre-
sentadas, os participantes aprovaram 22, 
rejeitaram 15 e quatro delas foram retiradas 
do regime de votação.

obras no telhado do prédio da CAIXA realoca
UNEICEF temporariamente para o 30º andar

Devido ao vazamento do telhado 
no 31° andar do prédio da Caixa 
Econômica Federal, local onde 

funciona a Sede da UNEICEF, a As-
sociação informa que serão realizadas 
obras no teto a fim de garantir maior 
conforto aos associados. Em virtude 
dos reparos, todos os setores da Insti-
tuição serão alocados para o 30° andar 
do prédio, de forma temporária, até o 
término do conserto do telhado.

O Presidente Armando Filardi, em 
nome da UNEICEF, pede a compre-
ensão dos associados sobre as dificul-
dades no atendimento, que possam vir 
ocorrer, por consequência do pequeno 
espaço físico do 30° andar, composto 
por três salas, onde funcionará a UNEI-
CEF. O Serviço Social da Entidade 
também continuará em funcionamento, 
mas devido às circunstancias, poderão 
ocorrer também demora e transtornos 
no atendimento aos associados.
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Rio de janeiro, 06 de dezembro de 2013

Ao 
Ilmo Sr.
Carlos Roberto Lima Figueiredo
GILOG

Prezado Senhor,

A Diretoria da UNEI/CEF agradece sensibilizada o grande empenho e dedicação, 
da equipe da GILOG, para concretizar a instalação, temporária da UNEI/CEF, nas 
dependências do 30º andar, enquanto perdurarem as obras de recuperação do 31º andar.

A permanência da UNEI/CEF no prédio da Caixa o que ocorreu 17/02/1978 há 35 
anos, será imprescindível para que seja mantida a sua solvência, em decorrência dos
grandes problemas financeiros pelos quais a entidade vem passando.

A situação se tornou mais grave quando a FUNCEF, ao criar o Fundo Garantidor 
de Crédito, tirou da nossa Corretora os valores das comissões sobre os empréstimos 
concedidos pela Fundação.

O valor das perdas atingiu um montante de 80.000,00 mensais, o que, certamente, 
levaria a UNEI/CEF à insolvência caso não tivesse sido adotado, pela Diretoria, uma séria 
política de contenção de gastos, com a dispensa de um número expressivo de empregados,
visando preservar nosso equilíbrio financeiro através das nossas mensalidades pagas pelos 
nossos filiados.

Prezado Figueiredo, a UNEI/CEF, ao completar 55 anos de uma trajetória 
luminosa e com inestimável ajuda e incentivo dessa GILOG, poderá manter a sua nobre 
missão de defender os aposentados que é uma honra e, também, uma questão de respeito à 
história, à vida e aos futuros colegas que usufruirão de tal benefício.

Sendo assim, reiteramos os nossos agradecimentos pela oportunidade que nos está 
sendo dada, de idealizar, novamente UNEI/CEF saneada, recuperada financeiramente e 
instalada de forma condigna voltando a ocupar seu lugar de destaque no meio da família 
economiária.

Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da UNEI/CEF
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da equipe da GILOG, para concretizar a instalação, temporária da UNEI/CEF, nas 
dependências do 30º andar, enquanto perdurarem as obras de recuperação do 31º andar.

A permanência da UNEI/CEF no prédio da Caixa o que ocorreu 17/02/1978 há 35 
anos, será imprescindível para que seja mantida a sua solvência, em decorrência dos
grandes problemas financeiros pelos quais a entidade vem passando.

A situação se tornou mais grave quando a FUNCEF, ao criar o Fundo Garantidor 
de Crédito, tirou da nossa Corretora os valores das comissões sobre os empréstimos 
concedidos pela Fundação.

O valor das perdas atingiu um montante de 80.000,00 mensais, o que, certamente, 
levaria a UNEI/CEF à insolvência caso não tivesse sido adotado, pela Diretoria, uma séria 
política de contenção de gastos, com a dispensa de um número expressivo de empregados,
visando preservar nosso equilíbrio financeiro através das nossas mensalidades pagas pelos 
nossos filiados.

Prezado Figueiredo, a UNEI/CEF, ao completar 55 anos de uma trajetória 
luminosa e com inestimável ajuda e incentivo dessa GILOG, poderá manter a sua nobre 
missão de defender os aposentados que é uma honra e, também, uma questão de respeito à 
história, à vida e aos futuros colegas que usufruirão de tal benefício.

Sendo assim, reiteramos os nossos agradecimentos pela oportunidade que nos está 
sendo dada, de idealizar, novamente UNEI/CEF saneada, recuperada financeiramente e 
instalada de forma condigna voltando a ocupar seu lugar de destaque no meio da família 
economiária.

Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da UNEI/CEF
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Passeio e Almoço da Amizade
A próxima excursão será para a cidade das serestas

A UNEICEF sempre busca oferecer for-
mas de interação e confraternização 
ao seu quadro associativo, prezando 

principalmente, pela qualidade de vida e bem 
estar dos seus aposentados. E, com o intuito 
de promover momentos inesquecíveis e pra-
zerosos, a Associação realizará, nos dias 1 e 
2 de fevereiro de 2014, mais uma edição do 
evento que já se tornou tradicional na entida-
de: o Passeio e Almoço da Amizade. Desta 
vez, o passeio será uma viagem à Conserva-
tória, localizada em Valência, estado do Rio 
de Janeiro. Conhecida como a cidade das 

serestas, quem tiver a oportunidade de fazer 
a viagem, terá as noites do fim de semana 
embaladas por serenatas e recitações de po-
emas.

O pacote do passeio à Conservatória tem 
o valor de R$ 340,00, e dá direito ao ônibus 
de viagem, estadia no Hotel Conservatória, 
almoço de sábado, café da manhã no do-
mingo e ao almoço dominical. A saída para a 
excursão será em frente ao edifício Sede da 
CAIXA (Barrosão), no dia 1 de fevereiro, às 
8h e, o retorno será às 15h do dia 2 do mes-
mo mês. Os associados que desejarem parti-

cipar do passeio ou saber mais informações, 
podem ligar para o Sociocultural da UNEI-
CEF, através do telefone: (21) 2262-0767, ra-
mal 4, e falar com Georgette, Ana ou Rita.  
Vale ressaltar que, quem quiser participar, 
precisa reservar vaga com antecedência.

Aberto a todos os associados da entida-
de, o Passeio e Almoço da Amizade, é um 
encontro que acontece sempre em um lugar 
diferente, para que os aposentados possam, 
além de conhecer novos ambientes, terem 
mais uma opção de lazer, para se encontra-
rem, conversarem e darem boas risadas.

Coral da CAIXA participou de diversos eventos de fim de ano
O Coral das Associações da Caixa Eco-

nômica Federal ficou com a agenda de fim 
ano repleta de apresentações especiais, prin-
cipalmente, devido às festividades de Natal 
e Réveillon. No mês de novembro, as vozes 
encantadoras da CAIXA, conduzidas pelo 
Maestro Sérgio Simões Menezes, viajaram 
até Cambuquira, Minas Gerais, para partici-
par nos dias 15,16 e 17, do Encontro Anual de 
Coros Sinval Beltrão.

Entretanto, foi em dezembro que o Coral 

cantou e encantou diversas plateias em even-
tos, entre as participações estão: a Festa de 
Natal do 3º COMAR (Clube da Aeronáutica), 
realizada no dia 7 de dezembro; Festa de Na-
tal dos aposentados da APCEF/RJ, no dia 17 
de dezembro; Festa de Natal da UNEICEF, no 
dia 18; Concerto especial de Natal, na Igreja 
Santíssima Trindade, no Centro do Rio, dia 19, 
e Festa de Natal da ASASBNH/CEF, no dia 20. 
O Coral das Associações da CEF emocionou 
e fascinou todos os presentes nas celebra-
ções, com músicas tradicionais natalinas. 

Próximo de completar 24 anos, o Coral é 
motivo de orgulho para toda a classe econo-
miária, tendo participado de inúmeros even-
tos no ano de 2013, dentre eles: na Igreja Ba-
tista Itacuruçá e na Cooperativa Cooperforte 
no mês de abril, Encontro de Coros promo-

vido pela Igreja Congregacional de Niterói, 
no município de Niterói, Rio de Janeiro, em 
maio; e em Ilha Grande, a convite da Prefei-
tura de Angra dos Reis, em junho. O Coral 
conta com o apoio da UNEICEF, APACEF/
RJ e APCEF/RJ. Para o ano de 2014, o Co-
ral promete continuar cantando e cativando 
cada vez mais pessoas pelo Brasil. 

Quem desejar ingressar no Coral da 
CAIXA basta falar com Ana Maria Paulos, 
através do telefone: (21) 98885-5367, pelo e-
-mail: ana.paulos@globo.com, ou com o Ma-
estro Sérgio, no telefone: (21) 99803-5584. 
Os requisitos são: gostar de cantar e ser 
assíduo. Os ensaios acontecem sempre às 
segundas feiras, das 18h às 20h, na Av. Rio 
Branco, 174, 31º andar, Sede da UNEICEF, 
no Centro do Rio. 
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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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Convênio entre UNEICEF e APCEF/SP 
permite que associados usufruam 
das sedes paulistas

A UNEICEF fez mais uma parceria em prol do lazer e bem 
estar dos seus associados. Trata-se do convênio particular as-
sinado com a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Fe-
deral de São Paulo APCEF/SP, que permite aos associados da 
UNEICEF e seus dependentes, a utilização das instalações da 
APCEF/SP destinadas às férias e para momentos de descanso 
e diversão nas colônias das cidades de Campos do Jordão, Uba-
tuba, Bauru, Avaré e Salto Grande.

Os associados da UNEICEF, assim como seus dependen-
tes, poderão usufruir dos espaços da APCEF/SP nos períodos 
considerados de “baixa temporada”. As sedes da APCEF/SP nas 
cidades de Ubatuba, Suarão, Salto Grande e Avaré, poderão ser 
utilizadas nos meses de março a junho e de agosto a novembro. 
Já em Campos do Jordão, entre os meses de fevereiro a maio e 
de outubro a dezembro.

De acordo com o convênio, a UNEICEF deverá comunicar 
a APCEF/SP sobre o interesse de seus associados a utilizar as 
instalações. Aqueles que tiverem interesse em conhecer uma 
das sedes da associação em São Paulo e desejam obter mais 
informações sobre valores deverão entrar em contato com a 
secretaria Sociocultural da UNEICEF, através do telefone (21) 
2262-0767 Ramal 24, das 10h às 16h.

Todas as colônias da APCEF/SP oferecem grande infraes-
trutura de conforto e entretenimento para os associados, com 
acomodações aconchegantes e áreas de lazer. Além disso, essa 
é uma grande oportunidade para os associados da UNEICEF e 
seus dependentes viajarem para o estado de São Paulo.

Conselho Deliberativo da UNEICEF
se reúne mais uma vez 

O Conselho Deliberativo da UNEICEF 
esteve reunido, em 10 de dezembro, com o 
Presidente Armando Filardi, a fim de discutir 
assuntos pertinentes sobre mudanças e me-
lhorias para a Associação. Estiveram presen-
tes na reunião: Vera Lucia Capelli de Oliveira, 
Albertina Moreira, Carlos Silva, Ivan da Con-
ceição, Paulo Cesar Lima, Severino Benedito 
da Silva, Aureliano Clementino de Medeiros e 
Jorge Lopes do Amaral. 

Esta é a quarta reunião do Conselho Deli-
berativo neste ano que, entre outras atividades, 
tem a função de aprovar e autorizar as ações 
apresentadas. “Todas as decisões a respeito da 
UNEICEF passam antes pelo Conselho Delibe-
rativo, desta forma, é de extrema importância 
estarmos reunidos para resolver os problemas 
e articular definições para nossa Associação”, 
relatou o Presidente Armando Filardi.

Entre as inúmeras pautas discutidas na 
ocasião, Filardi apresentou um projeto para 
a junção das Diretorias, com o objetivo de 
deixar mais simples e fáceis os processos 
na Instituição. “Temos muitas diferentes 
Diretorias e unindo algumas conseguire-
mos atender melhor os associados, além 
de cortar gastos desnecessários”, afirmou 
o Presidente. 
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O 3º lugar em Ensaio, 3º em Ro-
mance, 2º em Crônicas e o 2º em Teatro 
foram concedidos pela União Brasileira 
dos Escritores-UBE, ao nosso asso-
ciado, médico cardiologista, Dr. Pedro 
Franco, que, também manteve por muito 
tempo uma coluna no nosso Jornal. A 
cerimônia de premiação se deu no dia 
25 de outubro de 2013, na Academia 
Brasileira de Letras. Parabéns, talento-
so Pedro, em nome da comunidade eco-
nomiária. E ...no prelo está ainda o livro 
de contos “De Sapucaí ao Caju”!

A Diretoria da UNEICEF se fez repre-
sentar na Festa e Almoço de Natal dos 
Aposentados da APCEF/RJ, que acon-
teceu no dia 17 de dezembro, na Sede 
Campestre da Associação. Muita anima-
ção e alegria tomou conta dos presentes 
durante a celebração que marcou mais 
um ano de trajetória da entidade. A UNEI-
CEF se sentiu honrada em participar 
dessa grande confraternização e deseja 
a todos os associados da APCEF/RJ, um 
ano de 2014 repleto de união, amor, pros-
peridade e muito mais alegrias.

A UNEICEF também esteve presen-
te na Festa de Natal da ASASBNH/CEF, 
representada pela Diretoria da Associa-
ção, no dia 20 de dezembro, no Clube de 
Engenharia, no Centro do Rio de Janei-
ro. Na oportunidade, os associados ani-
versariantes do semestre puderam so-
prar velinhas em comemoração a mais 
um ano de vida. A UNEICEF parabeniza 
todos os associados da ASASBNH/CEF 
e almeja que 2014 seja repleto de paz, 
saúde, amor e prosperidades a todos.

O tradicional almoço dos aposen-
tados, organizado mensalmente pela 
UNEICEF, tem sido um sucesso e a 
cada mês, novos participantes integram 
esse grande encontro entre os aposen-
tados ativos ou inativos da Caixa Econô-
mica Federal (CEF). Inserido dentro das 
ações dos grupos dos aposentados, o 
almoço é uma ótima oportunidade de la-
zer e entretenimento entre os participan-
tes. Mas, vale destacar que, as despe-
sas são individuais, ou seja, cada parti-
cipante arca com as seus gastos. Quem 
estiver interessado em participar dos 
encontros, deve se cadastrar junto à se-
cretaria da UNEICEF. Mais informações 
podem ser obtidas com Petrina, através 
do telefone, (21) 2262-0767, ramal 1.

O Passeio e Almoço da Amizade que começou com uma singela iniciativa 
da Diretoria Sociocultural da UNEICEF em prol de oferecer mais uma forma de 
interação e confraternização aos associados, acabou se tornando uma brilhante 
oportunidade de promover ao quadro associativo da entidade, momentos prazero-
sos e inesquecíveis de lazer. Aberto a todos os associados, o encontro promove 
aos presentes sempre um passeio com almoço em um lugar diferente. A cidade 
de Conservatória, em Valência, estado do Rio de Janeiro é próximo ponto de pa-
rada do passeio. Quem desejar participar ou saber mais informações, pode ligar 
para o Sociocultural da UNEICEF, através do telefone: (21) 2262-0767, ramal 4, e 
falar com Georgette, Ana ou Rita.

Adesão: A nova nomenclatura da 
União Nacional dos Economiários, UNEI-
CEF, aprovada por unanimidade pela Di-
retoria da entidade, em 19 de fevereiro, 
e pelo Conselho Deliberativo, no dia 19 
de abril, teve grande aceitação e reper-
cussão nacional entre os associados e 
pessoas ligadas ao Mundo CAIXA, tanto 
que agora, quando os mesmos enviam 
ofícios a Associação, já o fazem usando 
a nova terminologia UNEICEF. 

Para garantir um melhor atendimen-
to legal e jurídico aos seus associados, 
a UNEICEF, firmou no dia 18 de junho, 
um contrato de parceria com o escri-
tório de advocacia Matias Advogados 
Associados (MAA), representado pe-
las Advogadas: Nathalie Diniz Lescano 
de Araujo e Patrícia Regina Monteiro 
Cavalcante. A assistência jurídica, que 
é oferecida em âmbito nacional, em 
conjunto com o escritório Marques de 
Oliveira Advogados. O serviço de con-
sultoria e o acompanhamento mensal 
dos processos, bem como as despesas 
com cópias reprográficas de processos, 
impressão ou deslocamento de advo-
gados são gratuitos para associados. 
Os atendimentos acontecem sempre 
as segundas e terças, das 10h às 12h 
e as quartas, das 14h às 16h, na Sede 
Administrativa da UNEICEF, com a Dr. 
Nathalie Diniz (cível e família), as segun-
das, as terças com a Dra. Patrícia (cível 
e família) e com o Dr. Marcus Vinícius e 
a Dra. Zíngara (trabalhista), sempre as 
quartas-feiras. Mais informações atra-
vés do telefone: (21) 2262-0767, ramal 9. 

O Círculo Bíblico, projeto que estuda 
os textos sagrados e realiza orações em 
prol dos colegas e familiares dos asso-
ciados da UNEICEF, realizou no dia 29 
de novembro, sua confraternização de 
fim de ano, com um almoço especial na 
Confeitaria Colombo, uma das mais tra-
dicionais e respeitadas casas do Cen-
tro do Rio de Janeiro.  Os presentes no 
encontro aproveitaram a oportunidade 
para conversar, confraternizar e traçar 
planos para o grupo no ano de 2014. 
Quem quiser participar do Círculo Bíbli-
co da UNEICEF, as reuniões ocorrem 
às quartas-feiras, no horário das 14h30, 
na Avenida Rio Branco, 174, 31° andar, 
Centro. Maiores informações pelo tele-
fone (21) 2266-0733.

Por mais de vinte cinco anos administrando a Agência Madureira, o apo-
sentado colega rememora uma das suas atuações, entre as muitas que acu-
mulavam os gerentes de agência daquele tempo.

Fim da jornada de mais um dia de trabalho, lá estava, ameaçadora, “uma 
diferença no caixa”, representada por pagamento de valor muito acima do de-
vido, engano de “tesoureiro” desatento a um documento trocado por outro. A 
solidariedade dos colegas não amenizava o nervosismo do responsável. Loca-
lizado os elementos do equívoco, nada mais restou ao Gerente do que chamar 
a si, a incumbência de procurar o cliente beneficiado, aliás, bem beneficia-
do. Tomou o ônibus, saltou no bairro de Oswaldo Cruz, domicílio do homem. 
Não andou muito, foi reconhecido e festejado como eram os antigos gerentes, 
acostumados a identificar pessoalmente a maioria dos clientes. A idosa senho-
ra se prontificou em ajudá-lo. Conhecia o moço, sim, mas não sabia onde ele 
morava. Levou-o a um amigo, antigo morador da região, que esclareceu:

-Pena, o cara se mudou há poucos dias, não sei pra onde...
Depois, pensando, informou:
Ele frequentava muito uma carvoaria aqui perto. Vamos lá!
A informação, obtida sob promessa de sigilo, deu certo. Pouco depois era 

reconhecido pelo surpreso “procurado”, em sua nova residência. Em discreta e 
solitária conversa, ele esclareceu que boa parte do dinheiro estava ali guarda-
do, devolveu-o, pediu dois dias para repor o resto. Cumpriu a palavra.

Diante da pressão-curiosidade dos colegas da Agência, que não se con-
venciam da eficácia de um simples papo para justificar o êxito da sua missão, 
teve, mais tarde, que complementar a história:

-Bem, pela ficha do moço vi que era da Marinha, subalterno, em começo de 
carreira. Disse a ele que o Tesoureiro que lhe pagara a mais era filho de Almi-
rante, e daí, poderia ter sua vida militar prejudicada se a CAIXA comunicasse 
a ocorrência ao Ministério.

O marujo ainda retornou outras vezes à Agência, e, em cada vez, tentava 
procurar saber como o colega agira para chegar ao seu endereço.

Implantando novidades
E o novo Gerente, desacostumado às formas padronizadas de documentos 

burocráticos regidos por manuais internos e pela prática administrativa, não 
vacilou. Ao divulgar instruções operacionais aos seus funcionários, assinou 
memorando em que, ao invés das tradicionais despedidas de “atenciosamente” 
e “cordiais saudações”, sapecou a alegre expressão muito em moda à época: 
“Aquele abraço”.
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* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE
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FALA DELEGADo Luiz de Alcântara 
Delegacia Regional da UNEICEF em Belo Horizonte

Há dois anos à frente 
da Delegacia Regional 
da UNEICEF de Belo 
Horizonte, o Gerente 
de Agência aposentado 
da CAIXA, Luiz de Al-
cântara, é um dos mais 
novos Delegados repre-

sentantes da União, na Região Sudeste. Luiz, 
que faz um trabalho corpo a corpo na busca de 
novos associados para a Regional, diz que a di-
ficuldade em aumentar seu quadro associativo 
está, principalmente, nos exíguos vencimentos 
dos aposentados, que os impedem de assumir 
novas despesas. Entretanto, apesar dessa ad-
versidade, o Delegado de BH não esmorece e 
continua na luta por melhorias e benefícios para 
os associados da Regional. Diante de tamanha 
garra e simpatia, convidamos o Delegado para 
ser o entrevistado desta coluna, do Jornal da 
UNEICEF. Confira a entrevista e conheça um 
pouco mais do trabalho do Delegado Regional, 
Luiz de Alcântara: 

Trajetória profissional
Iniciei como Escriturário, fui Conferente de Firma, Grafo-
técnico, Caixa Executivo e, por fim, Gerente de Agência.

Delegado Regional
Estou atuando nesta Delegacia há dois anos.

Convite
Coloquei-me à disposição do Presidente da UNEICEF, 
Dr. Armando Filardi, para prestar meus serviços. Logo 
em seguida, surgiu o convite para atuar nesta Regional 
em Belo Horizonte. 

Funcionamento da Delegacia
A Delegacia Regional de Belo Horizonte fica na Rua dos 
Tupis, número 38, sala 1907 – Belo Horizonte, Minas Ge-
rais. Funcionamos de segunda à sexta-feira, das 12h às 
17h.

Número de funcionários
Apenas dois. Um delegado e um funcionário.

Associados
Contamos com 106 associados nesta Delegacia.

Serviços e benefícios
Oferecemos vales emergenciais, auxílio funeral, au-
xílio anestesista e, demais serviços que o associado 
precisar.

Trabalhos da Regional
Eu tenho feito um trabalho corpo a corpo, para conseguir 
mais associados para essa Delegacia, mas a situação 
financeira dos aposentados está dificultando o ingresso 
de mais sócios. O salário do aposentado está no limite, 
não permitindo que o mesmo assuma uma despesa. 

Desafios
Conseguir mais associados e ainda mais benefícios 
para atrair os aposentados, que tanto sofrem pelo des-
caso do Governo.

Aproximação com a UNEICEF
A aproximação da UNEICEF é excelente e, não tenho 
nada do que reclamar, só tenho elogios por parte desta 
Diretoria. Temos uma relação das melhores. 

Sobre o Presidente Filardi
O mandato do Presidente Filardi está excelente. Ele tem 
atuado com firmeza em prol dos aposentados e sempre 
se coloca à disposição das Delegacias. 

Deixe sua mensagem
Peço aos associados da UNEICEF, que não deixem de 
valorizar uma associação criada com o intuito de am-
parar e proteger os aposentados e, para isso, é preciso 
manter a Associação, trazendo mais sócios para fazer 
parte desta grande família economiária. Um abraço aos 
colegas.

CAIXA perde ex-presidente 
Karlos Heinz Rischbieter

A UNEICEF está 
em luto. Faleceu no 
dia 8 de setembro, 
o economiário apo-
sentado e Delegado 
da Regional de San-
ta Catarina, Sigfrido 
Francisco Carlos 
Giardino Graziano. 

Nascido em 12 de fevereiro de 1934, o 
também advogado aposentado exerceu 
diversas funções na Caixa Econômica 
Federal (CEF). Foi Gerente de agência 
no interior de São Paulo (Mococa e Tau-
baté), Gerente Geral em Sergipe, entre 
1973 e 1975, Gerente Geral da Paraíba, 
onde esteve de 1975 a 1980, Gerente 
Geral de Santa Catarina, no início de 
1980 e Inspetor da CAIXA (hoje chama-
do auditor).

Sigfrido atuou ainda como Coorde-
nador/Presidente da Operação Ouro, em 
Serra Pelada e depois se aposentou da 
CEF. Em 1990, foi nomeado Superinten-
dente Geral da FUNAI e, em 1998, foi 
designado para atuar como Delegado 
Regional da UNEICEF em SC. 

A UNEICEF se solidariza e deseja 

A Caixa Econô-
mica Federal (CEF) 
perdeu no dia 17 de 
outubro de 2013, aos 
86 anos, o ex-presi-
dente Karlos Heinz 
Rischbieter, vítima de 
enfisema pulmonar, no 

hospital Santa Cruz, em Curitiba, sua terra 
Natal. Rischbieter deixa esposa, dois filhos 
e netos. A UNEICEF se solidariza com os 
parentes e amigos do ex-presidente da 
CAIXA e, lastima a grande perda da classe 
economiária.

“Lamentamos com imensidade a mor-
te de Karlos Heinz Rischbieter, eterno Pre-
sidente da CAIXA, uma perda irreparável 
aos economiários”, afirma o Presidente da 
UNEICEF, Armando Filardi. “Rischbieter 
contribuiu de forma marcante nos assuntos 
com relação à família economiária, desta 
forma, seu nome jamais será esquecido”, 
completa.

Em sua extensa carreira, o engenheiro 
civil, formado pela Universidade Federal do 
Paraná, presidiu a CAIXA, além de chefiar 
a pasta da Fazenda no governo Figueire-
do. Entre suas ações em benefício da fa-

mília economiária, Rischbieter implantou o 
Plano de Benefícios que ficou conhecido 
como “Pavão”, e proporcionou aumento 
salarial de até 107% aos empregados da 
CEF, cravando seu nome na memória dos 
economiários e na história do banco.

Rischbieter foi o Presidente que, com 
os seus atos, cumpriu a sua palavra e 
transformou a CAIXA em uma empresa 
forte, bem estruturada e, principalmente, 
com empregados adequadamente remu-
nerados. Ele não media esforços para 
conquistar melhorias para os empregados 
da CEF, assim como para implantar bene-
fícios para o desenvolvimento e progresso 
do banco.

Dentre seus múltiplos talentos, o ex-
-presidente da CAIXA também escrevia 
e desenhava, sendo, inclusive, o principal 
tradutor brasileiro da obra do poeta austrí-
aco Rainer Maria Rilke. Ele é autor do li-
vro “Outonal – Um Amor de Viagem pela 
Europa”, lançado em 2011, e de Grafismos, 
uma coleção de suas aquarelas. Em 2010, 
lançou sua autobiografia, intitulada “Frag-
mentos de Memória”. Ele também presidiu 
o Banco do Brasil e foi diretor do Banco de 
Desenvolvimento do Paraná.

Gláucia Batista Salomão
(Uberlândia - falecida em 28/01/13);

Maria Eliane S. Nunes
(Sergipe - falecida em 13/07/13);

Ermelindo Romano
(São Paulo - falecido em 23/03/13);

Ansano Marcucci
(São Paulo - falecido em 11/04/13);

Ivonne Machado da S. Ferraz (São Paulo – 
falecida em 16/04/13);

Maria Aparecida L. Bernardino
(São Paulo – falecida em 03/06/13);

Vicentina Plaça
(São Paulo - falecida em 28/06/13);

Luiz Gonzaga Ramos
(São Paulo - falecido em 21/07/13);

Winne Mamer Gonçalves
(São Paulo - falecido em 28/07/13). 

Fa l e c i m e n t o sFalecimentos

É com extremo pesar que a 
UNEICEF registra o falecimento 
dos seguintes associados: 

condolências aos familiares e amigos 
do associado e Delegado, que dedicou 
anos de  trabalho em prol da Associa-
ção e da Caixa Econômica Federal. 
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Com Almir Aguiar,
Presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro

Jornal da UNEICEF apresenta uma nova coluna de eventos e 
ações nas delegacias a partir da próxima edição

Presidente do Sindicato dos Bancários solta o 
verbo em entrevista exclusiva

Com o intuito de divulgar os acontecimen-
tos, ações e eventos, das Delegacias Regionais 
da UNEICEF espalhadas por todo o Brasil, o 
Jornal da Associação informa que será criado 
um novo espaço para este objetivo: a coluna 
Delegacias em Ação. A mesma será veiculada 
a partir da próxima edição, em 2014.

Para isso, o Presidente da UNEICEF, Ar-

mando Filardi, solicita aos Delegados das Re-
gionais, que enviem o máximo possível de in-
formações sobre as atividades e acontecimen-
tos nas Delegacias. O material deverá constar 
datas, locais, além de fotos com os nomes das 
pessoas presentes nos eventos, nomeados da 
esquerda para direita.

As informações deverão ser enviadas para a 

assessoria de comunicação da UNEICEF, atra-
vés do e-mail convictiva@convictiva.com.br. 
Lembramos que a realização dessa coluna só 
será possível com a colaboração dos Delega-
dos das Regionais, por isso, enviem suas infor-
mações e tudo aquilo que julgarem importante 
para figurar em nosso jornal, um dos principais 
veículos de comunicação com os associados.

Almir Aguiar, Presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, concede entrevista 
exclusiva ao Jornal da UNEICEF e esclarece importantes pontos relacionados ao Vale Cultura, 
conquistas dos Bancários, Convenção Coletiva, importância da UNEICEF, e muito mais. Confira:

VALE CULTURA
Almir Aguiar - O Vale Cultura tem um papel funda-

mental na vida do bancário. Ele aumenta a participação 
da categoria nos programas culturais, o que será fun-
damental para o crescimento do trabalhador como ser 
humano e cidadão. É importante lembrar que até o fe-
chamento de nossa campanha salarial, 673 empresas 
de todo o país, haviam se cadastrado para conceder o 
benefício aos seus 38 mil trabalhadores. Com o acordo 
dos bancários estima-se que 300 mil novos trabalhado-
res receberão o Vale e, com isso, serão injetados R$ 113 
milhões ao ano na economia nacional. É bom informar 
que os bancários são a primeira categoria a incluir o Vale 
Cultura em um acordo coletivo, o que mostra que não nos 
fixamos apenas na questão salarial, mas no trabalhador 
como cidadão que precisa usufruir os benefícios da nos-
sa época.

INDIGNAÇÃO
Almir Aguiar - A participação da categoria nesta 

Campanha Nacional de 2013, demonstrando indignação 
contra a política dos bancos, fortaleceu nossos debates 
nestes 23 dias de greve, quando chegamos a paralisar 
12.140 agências em todo país. Com muita luta, conquis-
tamos aumento real pelo 10º ano consecutivo. Conquis-
tamos 8% de reajuste para salários, vales e auxílios 
(1,82% de aumento real), os pisos sobem 8,5% (ganho 
real de 2,29%). Iniciamos esta política de aumento real 
desde 2004 e nossa mobilização crescente nos permitiu 
um acúmulo de 18,33% de aumento real nos salários e 
38,7% no piso. Por isso, parabenizo todos os bancários e 
bancárias, pois conquistamos e avançamos, porque esti-
vemos juntos, focados em nossos objetivos, dobrando a 
intransigência dos banqueiros.

CONVENÇÃO
Almir Aguiar - Quero ressaltar que a nossa catego-

ria é a única que tem realmente um acordo nacional. 
Afinal, são vários bancos e, de Norte a Sul do país, o 
nosso acordo é o mesmo, são mais de 520 mil bancá-
rios em todo país desfrutando das nossas conquistas. 
Recentemente, o presidente Lula elogiou nossa CCT 
por ser a única no país assinada por uma categoria de 
trabalhadores com múltiplas empresas que garantem os 
mesmos salários e os mesmos direitos em todo o territó-
rio nacional. Nesses anos tivemos muitas conquistas e 
os bancários novos, quando entram na categoria, preci-
sam saber que os benefícios que eles estão recebendo 
são fruto de nossa luta histórica por melhores salários e 
condições de trabalho...

PROJETOS
Almir Aguiar - Nosso principal projeto é inaugurar a 

subsede do Sindicato na Zona Oeste, em Campo Gran-
de. Quero levar aos companheiros de toda a Zona Oes-
te o atendimento jurídico, previdenciário e de saúde. 
Trata-se de um grande contingente de bancários que 
merecem sentir-se incluídos nas lutas e nas conquistas 
sindicais.

Estamos finalizando também a obra em nosso par-
que aquático da sede campestre, em Jacarepaguá, para 
melhorar o lazer dos nossos associados, e colocar gra-
ma sintética num dos campos de futebol.

Outro grande projeto será incrementar a campanha 
de sindicalização para reforçar nossa atuação política e 
uma grande participação da categoria na próxima cam-
panha salarial. Queremos avançar em mais conquistas, 
contra o assédio moral, contra as metas abusivas, con-
tra as demissões e lutar por mais empregos.

PL 4330
Almir Aguiar - Veja bem, esse projeto é nocivo à classe 

trabalhadora. Ampliar a possibilidade de terceirizar, inclusive 
nas atividades fins da empresa, é matar o trabalhador, preca-
rizando as relações de trabalho. Os bancários terão grandes 
perdas, vamos perder muitas conquistas da nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho, os caixas e gerentes poderão ser tercei-
rizados e o concurso público deixará de existir na CAIXA e em 
outras empresas públicas. Temos de barrar este projeto.

O QUE FAZER
Almir Aguiar -  Este é um momento de unir todos os ban-

cários da ativa e aposentados. As entidades que represen-
tam os funcionários da CAIXA têm que estar nesta luta, pois 
é barrando o projeto que vamos preservar os empregos e a 
sobrevivência da CAIXA, como empresa pública e fomentan-
do os projetos sociais, que têm ajudado a tirar muita gente da 
extrema pobreza.

IMPORTÂNCIA DA UNEICEF
Almir Aguiar -   A UNEICEF desempenha um papel muito 

importante na luta em defesa de seus associados. Realizar 
eventos no 31º andar é fundamental: palestras, atividades 
culturais, festas comemorativas, aniversários, melhor espa-
ço para estar com amigos não há, faz parte do dia a dia dos 
trabalhadores, por isso apoio, e tenho certeza de que preci-
samos estar unidos em todos os momentos da vida.

Quero dizer aos companheiros e companheiras da 
UNEICEF, que não existe conquista fácil. A luta deve fazer 
parte das nossas vidas, seja por um mundo melhor, seja 
a campanha salarial, seja por princípios que devem norte-
ar nossas vidas. Mas quero estar sempre junto com vocês, 
participando dessas vitórias, e quero demonstrar todo o meu 
apoio e solidariedade à luta da UNEICEF.
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Tradicional encontro mensal promove união e interação 
entre os aposentados da UNEICEF

O habitual almoço dos aposentados, que ocor-
re mensalmente, organizado pela UNEICEF, tem 
o objetivo de promover a união e a interação en-
tre os aposentados da Caixa Econômica Federal 
(CEF). As últimas edições do almoço aconteceram 
em: 31 de julho, no restaurante do Clube Ginástico 
Português; 29 de agosto e 26 de setembro, no Ho-
tel Florida, no bairro Catete;  em 24 de outubro, no 
Iate Clube, localizado no bairro da Urca; e em 28 
de novembro, no Hotel Atlântico, em Copacabana, 
Rio de Janeiro. Os almoços sempre contam com 
a presença do Presidente, Armando Filardi, do Di-
retor Milton Ximenes, além de grande número de 
aposentados.

Os encontros são abertos aos aposentados 

ativos ou inativos da CAIXA e estão inseridos den-
tro das ações dos grupos dos aposentados. Além 
disso, o almoço é uma ótima oportunidade de la-
zer e entretenimento entre os participantes, que 
na ocasião, reencontram os amigos de profissão, 
conversam, trocam experiências, relembram mo-
mentos importantes que passaram na CEF e des-
frutam o lado bom da aposentadoria.

Aqueles que desejam participar do próximo al-
moço dos aposentados devem se cadastrar junto 
à secretaria da UNEICEF. Mais informações po-
dem ser obtidas com Petrina, através do telefo-
ne, (21) 2262-0767, ramal 1. Vale destacar que as 
despesas do almoço são individuais, ou seja, cada 
participante arca com os gastos do que consumir.

Veja os aposentados que habitualmente 
participam dos almoços:

Álvaro Murce, Carlos Asdrubal, Florio Doria, 
Geraldo Caravana, Gilberto Cabral, Jorge Rocha, 
José Albagli, José Carlos Arteiro, José Carlos Mo-
raes, José Eduardo Branco, José Gil de Oliveira, 
Luiz Carlos Dias, Luiz Fernando Bueno, Marco An-
tonio Lopes, Moacyr Monteiro, Maurício Stavinist-
zer, Moretzsohn, Murilo Cortes, Odenato Soeiro, 
Oscar Silvares, Oswaldino Machado, Oswaldo Sér-
vulo, Paulo Cesar Braga, Paulo R. Machado, Paulo 
R. Pinheiro, Renato M. Fropssart, Ricardo Sá, Ro-
berto Ferraz, Samuel Brasil, Silvério Átila, Silvino, 
Waldo F.Newton.
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