
Planejamento e ações 

administrativas da Diretoria retiram a 

UNEICEF do vermelho

Filardi participa de homenagem ao 
Presidente da CAIXA na Alerj

Patrimônio da 
UNEICEF apresenta 

valorização de cerca 
de 500% 

Em defesa dos interesses 
dos associados, UNEICEF 

amplia atendimento 
jurídico 

Após anos apresentando déficit precário, a União Nacional dos Economiários consegue, com cortes de des-
pesas e economia em diversas áreas, recuperar o fôlego financeiro através de ações de impacto da Diretoria. 
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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. 

A grande maioria das entidades representativas dos empregados da Caixa Econômica Federal tem ao final de sua sigla a 
abreviatura do nome da empresa - CEF e, como forma de aproximação às demais instituições dos economiários que tem o 
seu nome diretamente ligado à CAIXA, a Associação, por iniciativa do Presidente Armando Filardi, incluiu a sigla no nome 
da Entidade, mudando a denominação de UNEI para UNEICEF. 
Veja abaixo a opinião dos associados:

Qual sua opinião sobre a nova denominação
da União passar de UNEI para UNEICEF?

Lenilda Moreira
“Acho que se a Direção da UNEICEF decidiu 

fazer essa alteração no nome da Associação 
após tantos anos, é porque realmente deve ter 
havido uma necessidade e, tudo que vem para 

adicionar sempre é positivo”.

Harley Alves da Costa
 “Achei a iniciativa de mudança muito boa. 

O nome UNEI não levava uma ligação direta à 
CAIXA e com esse CEF, a Associação ganha 

mais credibilidade perante a sociedade e outras 
associações”.

Adélia Marta de Lima
“Espero que essa mudança de nomen-

clatura realmente possa acrescer conteúdo, 
credibilidade e a visibilidade desta Associação 

perante a CAIXA”. 

José Jairo dos Santos
“Eu gostei dessa mudança no nome, pois 

com a inclusão da sigla CEF, aumentou a iden-
tificação da Associação com a CAIXA. Espero 
que essa nova denominação traga benefícios 

também para os associados”.

Pedro Paulo do Carmo
“Ainda não vi como essa alteração no nome 

pode auxiliar a UNEICEF, mas acho que se 
essa mudança trouxer benefícios para a nossa 
Associação, que ela seja bem vinda”.

Maria Alice Nunes da Silva
“Se for para melhorar a Associação, trazer 

benefícios aos associados, aumentar a relação 
com a CAIXA e auxiliar o Presidente Filardi nas 
lutas que vem travando, eu apoio totalmente essa 

mudança no nome. Que ela seja muito bem vinda”. 

Cláudia de Castro
 “Sou totalmente a favor da iniciativa da Di-

reção da UNEICEF em mudar o nome. Eu acho 
que essa associação com a CAIXA, que a inclu-
são da sigla CEF traz, pode ser muito boa para 

essa Entidade e trazer muitos benefícios aos 
associados”.

Clara Luiza Sampaio
“Acredito que tudo que acrescenta informação 

e identificação é bom para essa Associação. E 
aproximar a União da Caixa Econômica Federal 
através da sigla CEF, aumentará a aproximação 

da Entidade com as outras instituições representa-
tivas dos empregados da CAIXA”. 

Carlos Aragão de Brito
“Acredito que toda mudança pode trazer 

benefícios e se for uma forma de melhorar esta 
Associação fazendo ficar mais próxima da mãe 
CAIXA, eu acho que essa inclusão na nomen-

clatura foi uma ótima iniciativa”.

 Júlio Sérgio Pereira Gonçalves
“Acho que essa mudança de nome foi um fator 

de grande avanço para a Associação, e penso até 
que ela já deveria ter sido realizada há muitos anos, 

até porque a União dos Economiários era a única 
Entidade que não tinha o nome vinculado à CAIXA.”
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SENEFAT FANEC

A Bíblia Sagrada nos informou que o Hebreu 
José, encarcerado que estava, foi convoca-
do pelo Faraó para esclarecer e interpretar 
um sonho que o atormentava. José, segundo 

o Livro Sagrado, tinha o dom da adivinhação, razão 
que justificava a convocação autoritária e violenta fei-
ta pelo Faraó do Egito.

O sonho do Faraó que o atormentava, era de 
maneira sucinta a visão de que todas as noites a bei-
ra do Rio Nilo, ele via passar sete vacas gordas que 
pouco depois eram devoradas por outras setes vacas 
magras.

José, utilizando seu dom de adivinhação, des-
vendou de imediato o enigma. Deus através de sua 
linguagem estranha e misteriosa estava querendo 
avisar ao Faraó que ele deveria ter precaução, pois o 
Egito, segundo o sonho, teria sete anos de abundan-
cia e, em seguida, sete anos de fome e necessidades.

José, assim o aconselhou que fizesse acumu-
lar os alimentos e, ou melhor, não desperdiçasse as 
benesses e economizasse seus víveres e os ganhos 
conseguidos durante o período que a abundância lhe 
dariam, pois os seguintes sete anos seriam de estia-
gem rigorosa e longa, com consequências inimaginá-
veis.

 O Faraó impressionado com a previsão deu-
-lhe com reconhecimento um cargo com função ple-
nipotenciária com a responsabilidade de organizar o 
armazenamento dos mantimentos e víveres de todo 
o Egito. Tão importante se tornou José, que foi até 
rebatizado com o nome de SEFENAT FANEC. 

Passaram-se 3 a 4 mil anos de lá para cá, 
restando-nos a história bíblica das 7 (sete) pragas. 
Permitam-me uma licença literária, vamos transferir 
esse ensinamento de saber usar com moderação os 
ganhos conquistados e economizar.

Tivemos Faraós na UNEI, mas não um SE-
NAT FANEC: lamentavelmente a UNEI desde 2007 e 
por 7 anos, viveu dificuldades terríveis e um período 
de penúria que como uma praga parecia não ter fim.

Com Gabrielense, durante toda a sua admi-
nistração até 2010, sua coragem e sua Diretoria re-
solveram salvar a UNEI. As nossas pragas não foram 
iguais as do Egito. As nossas eram absoluta carência 
de numerário, acrescido de dívidas a pagar, de um 
quadro de pessoal que consumia mais de 60% de 
uma receita arrecadada do quadro social, a perda de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mensais -  oriundos 
da pequena parcela de seguros que nos foi retirado 
num prazo de 2 meses.

Nenhuma micro ou pequena empresa con-
segue sobreviver com uma perda súbita de oitenta 
mil do seu faturamento mensal. A PLANEI sem o 
movimento anterior e encharcada de funcionários 
caminhava para a insolvência, somado a alguns im-
previstos de ingratos empregados que acionaram a 
UNEI na justiça, sangrando-nos centenas de reais, 
após terem já recebidos rigorosamente seus direitos 
trabalhistas. 

Enfim, os revezes sempre como infortúnios, 
nos tirava o sono e a nossa tranquilidade. Mas havia 
um compromisso do grupo: não deixar morrer a UNEI 
- salvá-la custe o que custar. Afinal era a mais antiga 
associação de aposentados, do Brasil, hoje com 56 
anos de existência.

Fazia-se então necessário uma administra-
ção econômico-financeira severa, com verdadeiras 
batalhas a se travar diariamente. Por assim ser, arre-
gaçamos as mangas e fomos buscar o objetivo.

Reduzimos o quadro de empregados à meta-
de, o que nos custou despesas altíssimas. Vendemos 
imóveis, tendo antes, porém, que fazer-lhes corre-
ções custosas como na casa de Santa Teresa, onde 
fizemos a reforma do telhado e restauração do andar 
superior; plantar árvores que tinham sido abatidas 
sem autorização legal (tivemos que pagar multa pela 
derrubada indevida das árvores); fazer calhas para 
regular água que descia arrasadora morro-abaixo; 
plantar grama. Enfim, eram muitas as despesas e 
nossas dívidas eram enormes e a serem pagas em 
longo prazo, exigindo da Diretoria se desfazer de par-
te do seu patrimônio. Diminuímos os empréstimos, 
mantendo os vales assistências com valores peque-
nos; os auxílios anestesia; os auxílios funeral. Mexe-
mos em nosso Serviço Social – um dos melhores do 
nosso Estado. Eu disse do nosso Estado; mantive-
mos a Farmácia; reduzimos as festas mensais dos 
aniversariantes (12 por ano) para festas quadrimes-
trais (3 por ano). Aplicamos um controle ferrenho em 
todo tipo de despesas (material); cancelamos vários 
contratos de assistência (terceirizações). 

Em 2010 assumimos a Direção da UNEI em 
meio a toda essa tempestade. Nosso norte foi man-
tido com praticamente os mesmos companheiros 
da Diretoria anterior, e, assim, seguimos vivendo o 
mesmo drama. Não concedemos nenhum aumento 
salarial real, exceto aqueles obrigatórios por lei. Im-
plantamos o programa de dispensa do excesso de 
empregados, que poderá continuar sem necessida-
des agora de recorrer a empréstimos, como fizemos 
em 2012.

Com tudo isso a nossa administração, aos 
olhos de muitos, é considerada sovina, avarenta, de 
pão-durismo excessivo, desagradável e antipática. 
Mas, Suum quisque onus portet - Leve cada um o 
seu fardo.

Agora uma boa notícia. Após sete anos (2007 
a 2013) conseguimos sair do vermelho, nosso balan-
ço foi positivo. Discretamente positivo sim, mas posi-
tivo! Esperamos sinceramente dar um adeus ao che-
que azul. Vamos festejar o inicio do fim dessa guerra 
injusta que enfrentamos por sete anos. 

Não é novidade que a capacidade de regular 
sentimentos como tristeza, raiva e medo é fundamen-
tal para lidar de forma eficaz com situações difíceis, 
desde que não comprometam a nossa capacidade 
de pensar claramente e tomar decisões racionais 
nesses momentos. Nós crescemos nas dificuldades, 
numa espécie de presente contínuo sem qualquer re-
lação com os responsáveis pelo nosso infortúnio.

Não será meu ofício lembrar o que os outros 
esquecem, sem acusação aos responsáveis. Não in-
teressa de quem é a culpa. No vocabulário do antigo 
idioma Tibetano, não existe a palavra culpa ou uma 
equivalente. Não há inclusive essa ideia, na forma 
como a conhecemos, embora tenham noções de re-
conhecimento do erro, arrependimento ou quem sabe 
principalmente de responsabilidade. Simplesmente 
fugir da responsabilidade é muito difícil, pois existe 
em cada um, sua consciência. O passado não pode-
mos mudá-lo!

Vamos parar e olhar ao redor e agradecer pe-
las coisas boas que conseguimos e, portanto, ofere-
cer nós mesmos uma oportunidade de lembrar tudo 
que tem dado certo e ficar genuinamente feliz com 
isso que depende de nós.

Assim, a gratidão é por definição, um senti-
mento de felicidade. Portanto, gratidão que tenho aos 
colegas de Diretoria, aos Delegados, aos emprega-
dos, amigos da UNEI - agora a nova UNEICEF - e, 
principalmente, ao quadro social que nos mantém.

 Agora é só fazer uma pausa e dar graças - à 
vida, aos céus, a Deus, ao acaso, as pessoas boas 
que você conhece – e instantaneamente seu cérebro 
encontrará um momento de felicidade.

Que Deus proteja a UNEICEF e a todos nós. 
A UNEICEF é também sua!!! A FUNCEF é sua tam-
bém!!!     

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

Armando FilardiEditorial

“Sete anos de abundância e sete anos de pragas”

www.unei.com.br | MAIo | JUNho | 2014 | Pág. 3o economiário da ativa é a uneiceF. A uneiceF é o economiário da ativa!



Mudança da Sede da UNEICEF para o 30º andar 
provoca transtornos para associados e Diretoria

Reunião do Conselho Deliberativo de 2014

Em virtude do início das obras no 31º andar do 
prédio da Caixa Econômica Federal (Barrosão) onde 
funciona a Sede Administrativa da UNEICEF no Rio de 
Janeiro, todos os setores de serviços e também a Dire-
toria da Entidade foram transferidos para três salas no 
30º andar do mesmo prédio.

Essa situação, mesmo que temporária, vem tra-
zendo significativos transtornos no atendimento aos 
associados que procuram as áreas de serviço social, 
saúde e bem-estar, sociocultural, assistência jurídica, 
assistência previdenciária, tesouraria, entre outros. 
Tudo porque, em decorrência do pequeno espaço fí-
sico – as três salas do 30º andar representam apenas 
1/3 do espaço que a UNEICEF ocupava no 31º andar 

– os mais diversos setores estão funcionando em uma 
mesma sala sem qualquer divisória e privacidade. Sem 
falar no desconforto dos funcionários e Diretores que 
se vêm obrigados a fazer suas refeições nas próprias 
mesas de trabalho.

O desconforto é tamanho que afeta até mesmo os 
associados que procuram o Presidente Armando Filar-
di e os demais Diretores, pois todos estão ocupando 
uma só sala. Sem contar que o serviço de confecção 
da declaração de imposto de renda, que no mês da 
entrega da declaração tem enorme procura, funcionou 
em um incômodo e acanhado espaço.

Em decorrência de tamanho desconforto, o Pre-
sidente Armando Filardi vem a público se desculpar, 

principalmente com os associados que buscam aten-
dimento na Sede da UNEICEF, além de pedir um pou-
co de compreensão e paciência, pois com o tempo, 
término das obras e retorno ao 31º andar, tudo vai se 
resolver e o atendimento voltará ao reconhecido nível 
anterior.

No entanto, mesmo com todas as dificuldades, Fi-
lardi reconhece o responsável trabalho dos profissio-
nais da GILOG/RJ. “Essa mudança temporária para o 
30º andar realmente trouxe dissabores. Mas isso não 
me impede de reconhecer o empenho, profissionalis-
mo e atenção do pessoal da GILOG/RJ que não medi-
ram esforços para nos possibilitar o melhor possível à 
UNEICEF”, concluiu Armando Filardi.

O Conselho Deliberativo da UNEICEF se reuniu pela 
primeira vez este ano com o Presidente Armando Filardi 
no dia 18 de março, para tratar de temas relevantes sobre 
mudanças e melhorias para a Associação, além da alte-
ração da nomenclatura da Entidade, que passou de UNEI 
para a UNEICEF. Estiveram presentes os Conselheiros: 
Vera Lucia Capelli de Oliveira, Albertina Moreira, Carlos 
Silva, Ivan da Conceição, Paulo Cesar Lima, Severino 
Benedito da Silva, Aureliano Clementino de Medeiros e 
Jorge Lopes do Amaral.

Nesta primeira reunião no ano de 2014, o Conselho 
pôde avaliar, discutir e autorizar as questões e ações 
apresentadas pela Diretoria da Entidade e, entre os anún-

cios realizados na oportunidade, o Presidente Filardi in-
formou que devido as faltas do Conselheiro Paulo Uchôa 
aos encontros, o mesmo foi substituído pelo Senhor Laér-
cio Viera Jacques, presente na ocasião. 

Entre os inúmeros temas discutidos, Filardi explanou 
sobre a aprovação do novo nome da Entidade através da 
Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 25 de feve-
reiro; os problemas de espaço que a mudança temporária 
da Sede da UNEICEF do 31º para o 30º tem acarretado; 
o processo eleitoral 2014 da Funcef, onde a Entidade está 
apoiando a Chapa 1 – Movimento pela Funcef, entre ou-
tras questões importantes para o futuro da Entidade.

Para o Presidente da Associação é de extrema im-

Presidente da UNEICEF se desculpa com associados pela deficiência das instalações da Sede provisória

portância que as reuniões do Conselho ocorram periodi-
camente. “Todas as deliberações a respeito do andamen-
to e do futuro da UNEICEF devem ser passadas e apro-
vadas pelo Conselho Deliberativo, assim, manter certa 
periodicidade com relação a esses encontros consegue 
cultivar a unidade da Associação, que nós tanto lutamos 
para manter”, informou o Presidente.
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Suplantando 
dificuldades, 
UNEICEF tem 
patrimônio 
valorizado

Ações administrativas da 
Diretoria dão novos rumos às 
finanças da UNEICEF

balanço Sintético - 01/01/2013 a 31/12/2013

Demonstração de resultado do exercício de 2013

Após as providências de venda dos imóveis 
que a UNEICEF tinha no bairro de Santa Teresa, 
Rio de Janeiro, a Diretoria adquiriu o 4° andar 
do Edifício Anglia, na Cinelândia, esquina com 
a Rua Senador Dantas, Centro. O espaço, com 
540 metros quadrados, foi adquirido à época por 
R$ 650.000,00.

Hoje, de acordo com a estimativa realizada 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o valor atual 
do 4° andar é de R$ 3.123,000,00 (três milhões 
e cento e vinte três mil reais), o que representa 
uma grande valorização em comparação ao va-
lor de compra. Ou seja, o imóvel comprado pela 
UNEICEF representou cerca de 500% de valo-
rização. 

Não obstante, a venda dos imóveis realiza-
da para atender às necessidades da UNEICEF, 
decorrentes de problemas administrativos e da 
perda de uma receita de R$ 80.000,00, recebi-
da pela corretora, o patrimônio atual da Entidade 
pode ser considerado como relevante e, tam-
bém, equivalente ao anterior, tendo em vista que 
não mais subsistem as despesas mensais obri-
gatórias de manutenção e impostos devidos nos 
imóveis de Santa Teresa. 

Após passar por dificuldades financeiras, durante 
anos, a Diretoria da UNEICEF realizou mano-
bras administrativas, na gestão do Presidente 

Armando Filardi, como corte de despesas e economia 
em diversas áreas da Entidade. Tudo isso para que a 
Associação pudesse sair de uma crise econômica ins-
taurada há anos. 

Em virtude dos prejuízos, que foram iniciados pela 
perda de 80 mil, recursos advindos da corretora, o Pre-
sidente Filardi se viu obrigado a tomar decisões de im-
pacto para tirar a UNEICEF da situação delicada na 

qual se encontrava. 
Com sua conduta, visando a economia de todos os 

tipos da Entidade, o lucro veio finalmente em 2013 com 
superávit de R$ 260.491,22. 

A valorização da UNEICEF veio de um trabalho ár-
duo, afinal a Entidade respirava por aparelhos no que 
se tratava de suas finanças, apresentando déficit pre-
cário. “Trabalhamos muito para essa vitória ocorrer. Foi 
realmente difícil, pois tivemos que economizar bastan-
te, mas ao final o resultado foi extremamente positivo”, 
ressaltou Filardi.
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Prezando pela transparência, ética e tendo 
como principal missão prestar serviços de qualida-
de e uma variedade de benefícios ao seu quadro 
associativo, a UNEICEF busca sempre divulgar as 
constantes ações realizadas pelo Serviço Social da 
Entidade.

Muito requisitada pelos associados, com uma 
média de 200 atendimentos por mês, somente nos 
quatro primeiros meses do ano de 2014, o serviço 
obteve 178 visitas hospitalares, 330 atendimentos 
via celular 24h - através do número (21) 9988-3512 
- além de 80 pedidos de reembolso no SAÚDE CAI-
XA e abertura de 43 processos.

Foram solicitados e atendidos ainda 49 auxílios 
funerais, sendo 29 para o titular e 9 para o cônjuge 
e, 11 nas Regionais; 91 auxílios anestesia para titu-
lar e 15 para o cônjuge. Além disso, a equipe con-
quistou ainda o cadastro de 18 novos associados 
para Entidade.

Funcionando como um ponto de referência para 
seu corpo associativo, o serviço dispõe de diversos 
atendimentos e orientações com o compromisso de 
assegurar serviços de qualidade para os sócios que 

estiverem passando por momentos difíceis de saú-
de e vida. 

Quem desejar utilizar os benefícios prestados 
pelo Serviço Social da UNEICEF pode solicitá-los 
de segunda a sexta, na Sede temporária da Enti-
dade, na Avenida Rio Branco, 30º andar, Centro do 
Rio de Janeiro e também nas Delegacias Regionais 
espalhadas pelo país ou através dos telefones (21) 
2262-0767 (ramal 2) ou (21) 9988-3512.

NA COOPERFORTE, CADA  SONHO AJUDA A REALIZAR O OUTRO.
REALIZAR. É ISTO O QUE NOS MOTIVA. A COOPERFORTE QUER ESTAR COM VOCÊ EM TODOS OS MOMENTOS. 
ACESSE WWW.COOPERFORTE.COOP.BR E CONHEÇA A FORÇA DO COOPERATIVISMO QUE UNE NOSSOS 
MILHARES DE ASSOCIADOS, REALIZANDO DOS PEQUENOS PLANOS AOS GRANDES SONHOS. LINHAS DE 
CRÉDITO, APLICAÇÕES, BENEFÍCIOS E VANTAGENS ESPERAM POR VOCÊ.

NA COOPERFORTE, CADA  SONHO AJUDA A REALIZAR O OUTRO.
REALIZAR. É ISTO O QUE NOS MOTIVA. A COOPERFORTE QUER ESTAR COM VOCÊ EM TODOS OS MOMENTOS. 
ACESSE WWW.COOPERFORTE.COOP.BR 
MILHARES DE ASSOCIADOS, REALIZANDO DOS PEQUENOS PLANOS AOS GRANDES SONHOS. LINHAS DE 
CRÉDITO, APLICAÇÕES, BENEFÍCIOS E VANTAGENS ESPERAM POR VOCÊ.

QUERO UM CARRO NOVO VOU VIAJAR PARA O ORIENTEQUERO UM CARRO NOVO VOU VIAJAR PARA O ORIENTEQUERO UM CARRO NOVO VOUQUERO UM CARRO NOVO VOUQUERO UM CARRO NOVO

UNEICEF auxilia associados na 
confecção do Imposto de Renda 

Assistência Social da UNEICEF
atende cada vez mais associados

Tradicionalmente, a UNEICEF, preocupada em auxiliar 
seus associados nos mais diversos assuntos disponibilizou 
gratuitamente o serviço da confecção do Imposto de Ren-
da (IR) 2014. Entendendo que os associados passam por 
dificuldades no momento de preencher o documento, o Se-
nhor Almir de Souza Cruz, mais uma vez, ajudou com boa 
vontade a facilitar esse processo para os sócios. O total de 
atendimentos neste ano foi de 732.

O prazo final para a entrega da declaração foi no dia 30 de 
abril e para quem perdeu essa data a multa é no valor mínimo 
de R$ 165,74 e no valor máximo de 20% sobre o imposto de-
vido. Os contribuintes que enviaram a declaração no início do 
prazo deverão receber a restituição nos primeiros lotes, a me-
nos que haja inconsistência, erro ou omissão no preenchimento.

Atividades realizadas de janeiro a abril  
VISITAS HOSPITALARES ....................................... 178
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR ............................... 91
AUXÍLIO ANESTESIA CÔNJUGE ............................ 15
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR .................................. 29
AUXÍLIO FUNERAL CÔNJUGE ................................ 09
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR REGIONAL .......... 08
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR REGIONAL ............. 03
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS ) ............... 18
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA ............ 80
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO ............. 43
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA .... 330
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA ...................... 91

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

Pedro Martins de Andrade (Pernambuco 
– Falecido em 10/01/14); Elmo Leal Coelho 
(Santa Catarina – falecido em 18/01/14); 
Pedro Bittencourt Porto (São Paulo – 
Falecido em 27/02/14); João Diolindo 
Pereira (São Paulo – Falecido em 21/02/14); 
Julio Salvador Barreto (Rio de Janeiro 
- Falecido em 30/01/14); Milton Vilar de 
Araujo (Rio de Janeiro – Falecido em 
29/01/14); Santino Vicente do Sacramento 
(Rio de Janeiro - Falecido em 27/01/14); Edith 
Silva de Almeida (Rio de Janeiro – Falecida 
em 13/01/14); Ronilda Peçanha Ladeira (Rio 
de Janeiro – Falecida em 15/01/14); Laudyr 
Neves Bruno (Rio de Janeiro – Falecida em 
02/01/14); Sebastião Bitencourt de Souza 
(Rio de Janeiro –Falecido em 22/02/14); 
Maria da Gloria Pfatzgraff Coutinho (Rio 
de Janeiro –Falecida em 12/02/14); Luiz 
Carlos Kieffr Valadão de Paiva ( Rio de 
Janeiro –Falecido em 08/02/14); Almerinda 
Brito Gallieta (Rio de Janeiro –Falecido em 
01/02/14); Oswaldino Rezende Machado 
(Rio de Janeiro –Falecido em 12/02/14); 
Agilda de Azevedo Motta (Rio de Janeira – 
Falecida em 06/02/14); Therezinha de Jesus 
Barros Souza (Rio de Janeiro – Falecida em 
06/02/14); Mario Xavier Portella Osório (Rio 
de Janeiro –Falecido em 21/03/14); Jocelyn 
Ferreira Gitirana (Rio de Janeiro – Falecida  
em 20/03/14); Leonardo Castelletti (Rio 
de Janeiro – Falecido em 03/03/14); Neuza 
Mello Pina (Rio de Janeiro – Falecida em 
22/03/14); Eleodiva do Espírito Santo 
de Souza (Rio de Janeiro – Falecida em 
21/03/14); Adalberto Belmiro de Souto (Rio 
de Janeiro – Falecido em 13/03/14); Ecila 
Valdivia Gurgel do Amaral (Rio de Janeiro 
– Falecido em 04/03/14) e Franklin Luiz 
da Cunha (Rio de Janeiro – Falecido em 
06/03/14).

A UNEICEF se solidariza e deseja 
condolências aos familiares e amigos dos 
associados falecidos, que dedicaram anos 
de trabalho em prol da Caixa Econômica 
Federal. 
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Denominação UNEICEF é 
aprovada por unanimidade

Os associados da UNEICEF aprovaram no dia 
25 de fevereiro, em Assembleia Geral Extraordiná-
ria realizada na Sede temporária da Entidade, no 
30º andar do prédio da Caixa Econômica Federal, 
a mudança do nome da Associação de UNEI para 
UNEICEF. A reunião foi realizada como forma de 
cumprir o Estatuto da Entidade e buscar democra-
cia e transparência para com o quadro associativo. 

Na oportunidade, o Presidente da UNEICEF, 
Armando Filardi, explicou que motivo pelo qual 
após anos intitulada União Nacional dos Econo-
miários, a Associação deliberou incluir a sigla 
CEF – referente à Caixa Econômica Federal – ao 
final na nomenclatura. Segundo ele, essa é uma 
forma de aproximar a União das demais entidades 
representativas dos economiários que têm o seu 
nome diretamente ligado à CAIXA. “É importan-
te manter aproximação com essa “mãe” que em-
prega ou empregou nossos associados, que é a 
Caixa Econômica Federal, por isso convocamos 
essa Assembleia para a inclusão do CEF em nos-
so nome, mudando a denominação de UNEI para 
UNEICEF”, esclareceu.

Indicada pelo Presidente, Yone Reese presi-
diu a mesa junto com a associada Vera Capelli, 
escolhida para ser secretária da Assembleia e, 
de forma a tornar a reunião ainda mais oficial, 
Armando Filardi convidou também o Presiden-

te da APCEF/RJ, Manoel de Carvalho, conhe-
cido como “Manoelzinho”, para complementar a 
mesa. Iniciando a sessão, Yone informou que se 
sentia honrada em ser indicada para apresentar 
essa Assembleia única e específica que visa dar 
à UNEI um sobrenome, que todas as associações 
já ostentam: CEF. “Apesar de fundada em 1958, 
sendo uma das mais antigas entidades de classe 
da CAIXA, ainda existem colegas que não sabem 
do que se trata a União. Por isso, é importante 
e glorioso para todos nós ostentar o sobrenome 
CEF tornando o nome da Entidade em UNEICEF. 
Assim, a submetemos à avaliação e manifestação 
dos presentes”, informou Reese. 

Submetida à apreciação da Assembleia, a nova 
denominação foi aprovada por unanimidade com 
aplausos de pé dos associados. Com a aprovação, 
a UNEI passa legalmente a se chamar UNEICEF. 
Lembrando que, a nova nomenclatura da Associa-
ção já havia sido aprovada pela Diretoria da Enti-
dade em 19 de fevereiro de 2013 e pelo Conselho 
Deliberativo em 19 de abril do mesmo ano. Além 
do Presidente da APCEF/RJ, Manoel Lopes de 
Carvalho, estiveram presentes na Assembleia, o 
Vice-Presidente da UNEICEF, Álvaro Murce e os 
Diretores da Entidade Milton Ximenes, Ernandes 
de Almeida, Gilberto Cabral e Ronaldo Pessanha, 
além de inúmeros associados.

Filardi participa da cerimônia de entrega da 
Medalha Tiradentes ao Presidente da CAIXA

O Presidente da UNEICEF, Armando Filardi, es-
teve presente na solenidade de entrega da Medalha 
Tiradentes ao Presidente da Caixa Econômica Fe-
deral, Jorge Fontes Hereda. O evento ocorreu na 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), no dia 24 de abril. Diversos membros repre-
sentativos que compõem a história da CAIXA estive-
ram presentes no evento de iniciativa do Deputado 
Nilton Salomão (PT).

Além de Filardi, compuseram a mesa os eco-
nomiários Raimundo Macedo, Manoel de Carvalho, 
José Domingos Vargas, Luciano de Castro e Franklin 
Brito. E, representando o Presidente da CAIXA, esta-
va Paulo Roberto Santos, Vice-Presidente de Opera-
ções Corporativas do banco, que recebeu a Medalha 
Tiradentes e agradeceu a homenagem. A Medalha é 
uma forma de reconhecimento pelos serviços pres-
tados ao Brasil e ao Rio de Janeiro.

Na oportunidade, Filardi discursou sobre o amor 
que os economiários sentem pela Caixa Econômica 
Federal, além da satisfação que possui em fazer par-

te desse time. “Estou muito honrado e feliz de partici-
par deste evento e destaco o meu orgulho, o mesmo 
que todos nesta mesa compartilham, em integrar a 
história do maior banco social do mundo”, acentuou 
o Presidente da UNEICEF.

Filardi ainda agradeceu a iniciativa do Deputado 
Nilton Salomão e a presença do Vice-Presidente de 
Operações Corporativas da CAIXA, Paulo Roberto 
Santos. “Deixo aqui registrado todo meu apreço pela 
atitude do economiário e Deputado Nilton Salomão, 
além de agradecer a ilustre presença do Paulo, que 
abrilhantou ainda mais essa noite”, declarou.

Em seguida, também foram homenageados Ma-
noel de Carvalho e Raimundo Macedo ao recebe-
rem o título de Cidadão do Estado do Rio de Janei-
ro, entregue pelas mãos do Deputado Nilton Salo-
mão (PT). Ao final da cerimônia, todos assistiram a 
apresentação da cantora Alice Sales acompanhada 
do tecladista Léo de Freitas e se dirigiram ao co-
quetel servido no salão anexo ao Plenário Barbosa 
Lima Sobrinho.

Luta pelo fim do 
voto de Minerva 
deve ser priorizada

Em defesa pela extinção do voto de mi-
nerva em entidades fechadas de previdên-
cia complementar, a diretora de Administra-
ção e Finanças da Fenae, Fabiana Matheus, 
escreveu um artigo no qual demonstra todo 
o seu apoio a essa luta. Para Fabiana, inclu-
sive, o combate pelo fim do voto de Minerva 
deve ser uma das prioridades do mandato 
de diretores executivos, conselheiros deli-
berativos e fiscais da Funcef para o próximo 
período.

Em seu texto, a diretora afirma que o 
voto de Minerva é um entulho autoritário que 
precisa ser removido pela mobilização dos 
trabalhadores, os verdadeiros prejudicados 
por decisões unilaterais das patrocinadoras 
dos fundos de pensão. O voto de Minerva 
distorce o padrão de governança corporativa 
conquistado com muita luta ao longo dos 
anos, destacando-se no âmbito do sistema 
de previdência complementar brasileiro.
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os louros
da
dedicação 

A UNEICEF tem como umas de suas priori-
dades cuidar do bem-estar e prestar serviços 
de qualidade para todos os seus associados. 
Preocupada com a saúde do seu quadro asso-
ciativo, a Assistência Social da Entidade bus-
ca sempre, através de suas funcionárias, estar 
presente visitando os enfermos em hospitais e 
leitos. E, uma das pessoas que a Associação 
prestou apoio foi à associada Maria de Lour-
des Veras dos Santos, que ficou tão contente 
e emocionada com o gesto que redigiu uma 
carta de agradecimento à Direção da UNEI-
CEF, encaminhada ao Presidente Armando Fi-
lardi, dizendo: 

Sr. Armando Filardi,
(Presidente da UNEICEF)
 
Agradecer, nunca é tarde!
 
Depois de um ano, com qua-

tro meses vividos num leito do 
Quinta D´Or e já ter feito muitos 
reconhecimentos, não poderia 
deixar de agradecer a UNEICEF.

 
As visitas constantes, a pre-

ocupação de como estava, a 
generosidade das Assistentes 
Sociais, sempre com uma pala-
vra de consolo e em um gesto 
amigo.

 Obrigada pelo apoio, pela 
dedicação, pela presteza dos 
atos, por fazerem parte do meu 
despertar, da minha luta e por-
que não: da minha vida.

Maria de Lourdes Veras dos 
Santos 

UNEICEF amplia atuação do atendimento jurídico
Com intuito de aumentar o leque de benefícios ao seu qua-

dro social, oferecendo um melhor atendimento legal e jurídico a 
toda a família economiária, a UNEICEF realizou uma parceria 
com o escritório de advocacia Matias Advogados Associados 
(MAA), através da advogada Nathalie Diniz, para proporcionar 
um campo mais amplo de atuação jurídica em defesa dos inte-
resses dos associados.

O escritório está à disposição do quadro associativo da 
UNEICEF, bastando apenas que os interessados agendem 
uma consulta no escritório ou nos plantões jurídicos às segun-
das e terças-feiras, das 10h às 12h, na Sede da Associação. O 
serviço de consultoria e o acompanhamento mensal dos pro-
cessos, bem como as despesas com cópias reprográficas de 
processos, impressão ou deslocamento de advogados são pro-
cedimentos gratuitos oferecidos aos associados da Entidade.

As novas áreas de atuação versam sobre: defesa do consu-
midor, revisão de contratos, cláusulas abusivas, margem con-
signável, revisão de empréstimos, problemas com o SAÚDE 

CAIXA, dano moral, indenizações, divórcios, reconhecimento 
ou dissolução de união estável, inventário, tutela, curatela, limi-
nares para realização de procedimentos cirúrgicos e uma variá-
vel gama de outras ações, o que garante uma melhor qualidade 
processual para a classe economiária e retorno aos associa-
dos.

Mas, é importante ressaltar que o escritório Marques de 
Oliveira Advogados, com o advogado Marcus Vinicius, conti-
nua firme na parceria com a UNEICEF, atendendo em ações 
de natureza trabalhista e, principalmente, no que se refere ao 
restabelecimento do Auxílio Alimentação dos aposentados. Os 
plantões para atendimento nas áreas de trabalho acontecem 
sempre às quartas-feiras, das 14h às 16h, com o Dr. Marcus 
Vinícius e a Dra. Zíngara. 

Vale lembrar que a UNEICEF encontra-se em sua Sede 
Temporária, no 30º andar do prédio da Caixa Econômica Fede-
ral (Barrosão), no Centro do Rio de Janeiro. Mais informações 
podem ser obtidas através do telefone: (21) 2262-0767, ramal 9.
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Informações sobre Mal de Alzheimer 
e dores lombares abrem o ano de 
palestras na UNEICEF

Iniciando o ano de 2014 com o pé direito, a 
UNEICEF já ofereceu duas palestras esclarecedo-
ras sobre saúde e bem-estar aos seus associados. 
A primeira, realizada em 22 de janeiro, tratou sobre 
o mal de Alzheimer, com o geriatra José Alexandre. 
Já em março, os sócios da Entidade foram informa-
dos sobre tipos de tratamentos e diagnósticos de 
dores lombares através do neurocirurgião Cláudio 
Carvalho.

O geriatra José Alexandre abriu a palestra sobre 
mal de Alzheimer falando sobre o fator envelheci-
mento, intimamente atrelado à doença. “O declínio 
da memória ocorre com a idade, desta forma, o Al-
zheimer é mais comum após os 65 anos. A doença 
é degenerativa, provocando a redução das funções 
intelectuais e cognitivas”, ressaltou. 

Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa 
grande impacto no cotidiano da pessoa e afeta a 
capacidade de aprendizado, atenção, orientação, 
compreensão e linguagem. A pessoa fica cada vez 
mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo 
para rotinas básicas, como a higiene pessoal e a 
alimentação. 

O médico ainda observou que, embora haja 
uma predisposição para o Alzheimer, algumas me-
didas podem prevenir esse mal. “Alimentação sau-
dável rica em frutas e legumes, atividade física e 
mental constante são algumas formas de prevenir a 
doença”, orientou.

Já a segunda palestra do ano teve como tema 
“Dores Lombares. Quando Operar?”. O palestrante, 
Cláudio Carvalho, iniciou sua explicação afirmando 
que as dores na coluna são o segundo distúrbio que 
mais afetam o homem, perdendo apenas para as 
dores de cabeça. 

Segundo o neurocirurgião, a incidência de dores 
lombares é muito alta e cerca de 60% a 90% dos 
indivíduos apresentam o sintoma em algum período 
da vida. Entre as dores mais comuns na região po-
demos destacar a Lombalgia, que é a dor na região 
lombar; Lombociatalgia, dor em região lombar e no 
trajeto do nervo ciático; e Cervicobraquialgia, que 
caracteriza-se pelo incômodo na cervical e irradia-
-se pelos braços”, explicou.

Em sua apresentação, o médico expôs slides 
para os associados da UNEICEF demonstrando a 
anatomia da coluna vertebral e de suas vértebras. 
“A coluna vertebral protege a medula e os nervos 
espinais, suporta o peso do corpo, exerce papel im-
portante na postura e locomoção e, ainda, fornece 
um eixo para o corpo e um pivô para a cabeça”, 
disse.

Entre os fatores de risco apontados por Cláudio 
para as temíveis dores na coluna estão o sedenta-
rismo, a obesidade, hábitos posturais e até mesmo 
fatores psíquicos. Já para o diagnóstico correto que 

Samuel Brasil e Filardi entregam o certificado de reconhecimento da 
UNEICEF ao médico José Alexandre

Filardi ao final da palestra com o neurocirurgião Cláudio Carvalho

Associados lotam as palestras mensais sobre saúde na Associação

irá influenciar no tipo de tratamento são realizados 
exames complementares como hemograma, fósforo 
e cálcio, radiografia, ressonância magnética, entre 
outros.

Ao final de ambas as palestras, como de cos-
tume, os associados puderam tirar dúvidas com os 
especialistas e, após a sessão de perguntas, os mé-
dicos foram agraciados com um certificado de reco-
nhecimento da UNEICEF, pelas mãos do Presidente 
Armando Filardi. Em seguida, todos participaram do 
tradicional sorteio de brindes da Associação e se-
guiram para tomar um delicioso café da manhã.

Com imensa satisfação, o Jurídico da 
UNEICEF informa que, apesar de centenas de 
decisões desfavoráveis em Âmbito Nacional, 
no que se refere às ações judiciais de DESA-
POSENTAÇÃO, nossos advogados alcança-
ram a TOTAL PROCEDÊNCIA da ação para 
um de nossos associados. 

Assim sendo, na hipótese de o INSS não 
reformar a decisão através de recurso, o As-
sociado terá garantido o seu pedido de renún-
cia de aposentadoria atual para obtenção de 
aposentadoria mais vantojosa, com a imediata 
implantação de novo benefício, além do paga-
mento de todos os atrasados devidamente cor-
rigidos e atualizados.

A desaposentação é uma ação que tem 
por objetivo fazer com que o aposentado que 
continua trabalhando e contribuindo para o 
INSS, tenha o direito de reverter todas as con-
tribuições pagas depois de aposentado para 
aumentar o benefício que recebe. Tem direito 
a ingressar com esta ação, todas as pessoas 
que se aposentaram e continuaram trabalhan-
do e contribuindo para a Previdência Social no 
mesmo valor ou acima daquele que contribuía 
quando se aposentou.

O Jurídico já conta com o KIT para ingres-
so das ações de Desaposentação à disposi-
ção do Associado.

Além da ação de desaposentação, nos-
so Jurídico conta com equipe especializa-
da em previdenciário.

Desta forma, estão sendo propostas inú-
meras ações de Revisão de Benefício, alcan-
çando vários períodos:

(i) - Revisão previdenciária para aposen-
tadorias concedidas do período de 05/10/88 a 
05/04/1991.

(ii) - Revisão previdenciária para aposenta-
dorias entre julho de 1988 e dezembro de 2003 
que contribuíram pelo teto máximo da Previ-
dência Social. Se você se aposentou neste 
período, pode estar recebendo menos do que 
deveria, pois o teto previdenciário sofreu dois 
reajustes constitucionais, em dezembro de 
1998 e de 2003, que não foram repassados 
aos benefícios dos segurados que tiveram o 
valor de suas aposentadorias limitadas ao teto.

Compareça aos plantões Jurídicos portan-
do sua identidade e CPF para que o Setor res-
ponsável avalie o seu caso específico.

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?
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SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

PLANO ODONTOLÓGICO PRIMAVIDA

SEGURO DE VIDA
• 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

• Consultas

• Cirurgias (Consultório)

• Restaurações

• Tratamento de Canal

• Tratamento de Gengiva

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, 
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Os Registros destes planos na Susep não implica por parte da Autarquia incentivo ou apoio à sua comercialização.
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Associados da UNEICEF podem utilizar 
as fantásticas instalações da APCEF/SP

Prezando proporcionar as mais variadas 
formas de bem-estar e lazer para seu quadro 
associativo, a UNEICEF, realizou uma parceria 
com a APCEF/SP, possibilitando todo o quadro 
associativo da Entidade e seus dependentes a 
utilizarem nas férias ou em momentos de des-
canso, as instalações da Associação nas cida-
des de Campos do Jordão, Ubatuba, Suarão, 
Bauru, Avaré e Salto Grande.

Contudo, para desfrutar dos espaços, os 
associados do Rio de Janeiro precisam en-
trar em contato com o Departamento Sócio-
cultural da UNEICEF, através do telefone (21) 
2262-0767, Ramal 4, com Georgette ou Rita, 
de segunda à sexta-feira, de 10h às 16h, para  
obter informações sobre valores, agendar da-

tas e ver disponibilidade das colônias. Já os 
associados de outros estados devem procurar 
as suas Delegacias Regionais e mostrar inte-
resse em se hospedar em uma das sedes pau-
listas da APCEF.

Lembrando que, para a utilização dos es-
paços, as Delegacias Regionais devem enca-
minhar mensalmente ou semanalmente à Pre-
sidência da UNEICEF, seja através de corres-
pondência física, pelo correio, ou eletrônica por 
e-mail, uma listagem dos sócios interessados 
em conhecer as sedes. Mas atenção: as solici-
tações devem ser realizadas somente na UNEI-
CEF, não podendo haver contato direto com a 
APCEF/SP.

Todas as sedes oferecem grande infraes-

trutura de conforto e entretenimento e, com a 
parceria, os associados e dependentes pode-
rão usufruir das sedes paulistanas nos períodos 
de “baixa temporada”. As colônias de Ubatuba, 
Suarão, Salto Grande e Avaré estão disponí-
veis para os sócios da UNEICEF nos meses de 
março a junho e de agosto a novembro, já a 
sede de Campos do Jordão pode ser utilizada 
entre os meses de fevereiro a maio e de outu-
bro a dezembro.

Essa parceria é uma excelente oportunida-
de dos associados conhecerem junto com seus 
familiares o estado de São Paulo e a UNEI-
CEF espera que com essa nova possibilidade, 
a qualidade de vida do seu quadro associativo 
possa se tornar cada vez melhor!

Agendamentos devem ser realizados no departamento Sóciocultural da Entidade ou nas Delegacias Regionais
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Agosto, 1999, aposentado na então fila de espera na Agência Almirante 
Barroso, Centro do Rio, aproximadamente às dezesseis horas. Duas pessoas 
à sua frente estava a estagiária - menor, lourinha. Dela se acerca um rapaz, 
também estagiário, iniciando conversa. Na mente do aposentado, o pensa-
mento óbvio: será que ele vai “furar”?

Isto foi o de menos. O que seus olhos vigilantes captaram foi a imagem do 
menor sacando de um cigarro, acendendo-o e esfumaçando o ambiente. E 
bem defronte a ele o cartaz proibindo o fumo.

O colega chama um guarda e comenta alto sobre a infração. O menor 
ouve o seu protesto e intervém muito calmo:

- O senhor já viu alguma norma ser cumprida neste país?

Silêncio. Atrás do aposentado, seu sucessor na fila, observa, em voz baixa:

- Ihh...companheiro, desta vez você perdeu!

Continua cumprindo firme-
mente sua missão. No primei-
ro trimestre realizou 149 visitas 

hospitalares, acolheu 70 auxílios-anes-
tesia, 30 auxílios-funeral, encaminhou 
ao SAÚDE CAIXA 237 pedidos de reem-
bolso e 24 pedidos de abertura de pro-
cessos; acolheu 260 atendimentos no 
seu celular de emergência (999883512), 
distribuiu 64 pacotes de fraldas. Por fa-
lar nisto, solicita maiores doações das 
fraldas, já que o armazenamento atual 
anda deficitário. Levem sua contribuição 
minetária à sala do Serviço, atualmente 
no 30º andar do Edifício Sede da CAI-
XA, onde serão atendidos pela Fátima, 
Mônica e Christiane. Também recebem 
doações de muletas, andadores, cadei-
ras de roda e cadeiras higiênicas. Maio-
res esclarecimentos pelo telefone (21) 
2262-0767, Ramal 3.

Para confraternizar e celebrar 
mais um fim de ano repleto de con-
quistas e realizações, a Delegacia 
Regional da UNEICEF, de São Pau-
lo, realizou no dia 7 de dezembro 
de 2013, em um restaurante loca-
lizado próximo a Sede, um almoço 
de confraternização de fim de ano 
para seus associados. Mais de 140 
pessoas, entre sócios, convidados e 
familiares compareceram a festivida-
de. Na entrada, os presentes foram 
recepcionados com um mimo e os 
aniversariantes do segundo semes-
tre com uma pequena lembrança. 
Já os outros sócios foram sorteados 
com vários prêmios.

A Associação Gaúcha de Eco-
nomiários aposentados (AGEA) re-
cebeu a visita da Delegada Regio-
nal da UNEICEF de São Paulo, Ma-
ria Conceição Martin. Na ocasião, 
a Delegada presenteou a AGEA 
com uma imagem, em biscuit, de 
São Francisco e de Santa Clara. 
Maria Conceição, que chegou à 
UNEICEF com experiência em te-
rapia com artes, criou em 2009 
uma oficina de trabalhos artesa-
nais com as associadas, que antes 
ficavam em casa depressivas, mas 
agora vivem momentos de criação 
e descontração nas oficinas.

Empregados ativos e aposenta-
dos votaram e elegeram os membros 
da Chapa 3 - Controle e Resultado 
– para representar-nos na Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal da FUNCEF. Regis-
tramos aqui os nossos parabéns aos 
eleitos e desejo de profícuo trabalho 
em defesa dos nossos direitos e do 
nosso patrimônio.

Em silêncio, ela constrói seu 
acervo literário. Falo da colega 

Elisabete de Almeida, que, em novem-
bro de 2013, lançou “Imparagonável”, 
livro de poesias/prosa poética. Quanto 
ao título, o mistério só será desvendado 
após consulta a vários dicionários. 

Também tivemos a satisfação de 
receber do contista e antigo colabo-
rador do nosso Jornal, o cardiologis-
ta Dr. Pedro Franco, “Da Sapucaí ao 
Caju”, onde reuniu, em 96 páginas, 20 
textos premiados, no Brasil, Portugal, 
Uruguai e Estados Unidos. Parabéns, 
amigo, e já pressinto que, também em 
silêncio, você já esteja preparando no-
vas histórias!

Como forma de unir comemoração 
com informação, a Delegacia Regional 
da UNEICEF de São Paulo, realizou no 
dia 7 de abril, no Auditório da CAIXA 
Cultural, na Praça da Sé, Centro de São 
Paulo, três palestras com temas rele-
vantes para festejar o aniversário dos 
associados que sopraram velinhas nos 
meses de janeiro, fevereiro e março. 
Os temas tratados foram: “Ansiedade 
– o mal do século”, ministrada pela pa-
lestrante Rejane Paganini; “Ansiedade”, 
com a professora Ivone Engelmann e 
“Treinamento mental na terceira idade”, 
com o médico Alexandre.

Parece estar em extinção tal tipo de economiário, aquele que vestia boné 
e camiseta da CEF lá no fundo do coração, e, por onde andasse, divulgava 
com satisfação seu orgulho de pertencer aos seus quadros funcionais.

Nem em férias, muitas vezes, ele não se esquecia desta condição tão que-
rida de membro da grande família economiária. Foi o caso daquele estimado 
conferente em passeio por Buenos Aires, que teve sua atenção despertada 
pelo prédio de uma “Cajá de Ahorros” que, na época, tinha ainda “Postal” na 
denominação, ou seja, era a “Caja de Ahorros” Postal da Argentina.

Curioso, entrou, observou os ambientes de trabalho, identificou-se, foi 
levado ao senhor Castro Pajeres, Perito-chefe, cobriram-no de atenções, 
trocou ideias e comparações entre as formas de exercício das funções nos 
dois países. Foi arrastado até as aulas de um curso de conferência de fir-
mas, sendo apresentado a todos os participantes. E aí veio a prova de fogo, 
convidaram-no para emitir parecer em guias de retirada que estavam sendo 
impugnadas por clientes. Situação bastante delicada, pois, discípulo de Car-
los Eboli nos cursos da CAIXA e da Escola de Polícia, sabia que os casos de 
impugnação são resolvidos através de perícia grafotécnica e não por simples 
exame de confronto. Prudente, fixando-se nos indícios de falsidade e auten-
ticidade, apresentou suas conclusões, que foram muito bem acolhidas. Foi 
muito cumprimentado.

Dia seguinte, no hotel, foi surpreendido por um interfonema da portaria 
esclarecendo que duas pessoas lá o aguardavam. Era o senhor Castro Paje-
res, acompanhado de outro perito, lhe oferecendo um passeio para conhecer 
a capital portenha, e mais ainda, para participar de um congresso de peritos 
a ser realizado nos Estados Unidos!

(Ao amigo Álvaro Roberto Figueiró MURCE, protagonista desta história).
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* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE
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FALA DELEGADo Sílvio Roberto José da Motta
Delegacia Regional da UNEICEF em Niterói

Há quinze anos trabalhando na Caixa Econômica Federal e há quatro à frente da Delegacia Regional de Ni-
terói, Silvio Roberto José da Motta, é um dos Delegados que mais se mantém ativo na busca pelo bem-estar 
e compromisso com os associados da Regional que administra. Buscando através de um trabalho corpo a 
corpo e disponível para solução de problemas do seu quadro associativo quase 24h por dia, Silvio, diz que 
apesar das adversidades, o trabalho da Regional é lutar por melhorias, benefícios, conforto e amparo para os 

associados da Delegacia de Niterói. Diante de tamanha preocupação, perseverança e garra para com seu 
corpo associativo, convidamos o Delegado para ser o entrevistado desta coluna. 

Confira a entrevista que o Delegado da Regional de Niterói, Silvio Roberto
José da Motta, concedeu ao Jornal da UNEICEF.

A que você atribui o grande número de as-
sociados adquiridos pela DR de Niterói des-
de o início da sua gestão em 2010? 
Nós realizamos um trabalho social muito inten-
so para com o nosso corpo associativo e eu, 
particularmente, me coloco quase 24 horas, 
por telefone ou pessoalmente, à disposição dos 
nossos associados. Sempre que eles necessi-
tam do serviço social, por exemplo, eles ligam 
para a Delegacia, marcam uma hora comigo e 
eu dou toda a atenção para que o problema seja 
resolvido o mais rápido possível. Acredito que a 
dedicação e empenho na busca pelo bem-estar 
do quadro social da Regional é o fator primor-
dial para a conquista dos quase 300 associados 
adquiridos ao longo dos quatro anos que estou 
à frente desta Delegacia.

Mas como se dá o serviço social para os as-
sociados que se encontram enfermos nos 
hospitais?
Temos uma preocupação muito grande de se 
fazer presente na vida do nosso quadro social, 
por isso, diariamente realizamos uma coleta de 
ligações aos hospitais para verificar se existe 
algum paciente internado que seja associado 
da UNEICEF. Após descobrir em quais clínicas 
eles estão instalados, me dirijo ao local e reali-
zo uma visita social. Nossa intenção é que os 
associados se sintam acolhidos pela nossa De-
legacia e saibam que nos preocupamos com o 
bem-estar deles.

E nos casos das visitas domiciliares?
Normalmente são os parentes que nos infor-
mam e eu pessoalmente vou ao encontro dos 
associados para auxilia-lós no processo de con-
tratação de cuidadores, fisioterapeutas domici-
liares ou na aquisição de cadeiras de rodas e 
fraldas descartáveis, que são doadas pela Sede 
da UNEICEF, entre outros. Sempre que um dos 
nossos associados necessita desse serviço 
médico complementar, a Regional está à dispo-
sição para ampará-los, inclusive, eu disponibi-

lizo meus telefones pessoais para que sempre 
que eles necessitarem, consigam entrar em 
contato conosco. 

Sabemos que muitos hospitais foram des-
credenciados pelo SAÚDE CAIXA e muitos 
usuários têm tido complicações por conta 
disso. E, se por acaso um associado neces-
sitar de uma remoção para hospital e não 
conseguir através do plano, como a Delega-
cia auxilia nessa questão?
Tentamos na medida do possível resolver os pro-
blemas dos nossos associados, principalmente 
dos enfermos, e se por acaso o SAÚDE CAIXA 
falhar com eles, nós buscamos, seja através do 
SAMU, uma forma de removê-lo até um hospital 
mais próximo credenciado. O importante é bus-
car uma solução para o problema.

Quantos atendimentos são feitos mensal-
mente pela sua Delegacia?
São muitos. Não tenho número preciso, mas 
acredito ser por volta de 400 atendimentos 
mensais.

E diante de tamanha dedicação para com 
o quadro social, como o senhor faz para 
conseguir novos associados para a DR de 
Niterói?
Nós temos uma relação muito boa com cole-
gas da CAIXA, que sa-
bem da credibilidade, 
do compromisso e do 
bom serviço propor-
cionado pela Regional 
para com o seu corpo 
associativo e, devido a 
isso, muito dos nossos 
novos associados sur-
giram por indicação. 
Sem contar a minha 
perseverança e empe-
nho na busca por no-
vas conquistas.

O que a Delegacia Regional de Niterói rea-
liza em termos de eventos para os associa-
dos?
Nós realizamos as festas quadrimestrais, que 
por sinal atraem não somente os aposentados, 
mas também, os associados ativos da DR de 
Niterói. E graças à proximidade com a UNEI-
CEF do Rio de Janeiro, nossos associados 
costumam frequentar os ciclos e encontros de 
palestras médicas na Sede da Entidade. 

Como funciona o empréstimo emergencial 
e SOS oferecido pela Delegacia?
Os associados que estão necessitando de um 
empréstimo pessoal urgente devem se dirigir 
a Delegacia Regional, que fica na Avenida 
Amaral Peixoto, 335, sobreloja, e solicitar um 
valor de empréstimo emergencial. Na medida 
do possível, conseguimos o valor e fazemos 
o depósito na conta do sócio na mesma hora. 
Nosso horário de funcionamento é das 10h às 
16h, mas enquanto houver associados na Re-
gional, nós sempre buscamos atendê-los. 

Qual a importância da Delegacia Regional 
funcionar dentro do prédio da CAIXA em 
Niterói?
De suma importância, por que diversos as-
sociados, aposentados e pensionistas detêm 
conta nessa agência e isso facilita o andamen-
to dos processos com a empresa como pedi-
dos de empréstimos, solicitações, entre outros.

A Delegacia abrange quais cidades?
Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Maricá, Sa-
quarema, Caxias, Araruama, Cabo Frio, Fribur-
go, Teresópolis, Campos, Macaé, entre outras 
cidades fluminenses. 

Deixe um recado aos associados da UNEI-
CEF.
Desejo a todos muita felicidade e que con-
tinuem contando com a Delegacia Regional 
de Niterói. 
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Com 48,48% dos 
votos Chapa 3 
vence as eleições

FUNCEF

Assessoria jurídica beneficia associados da UNEICEF

Com 25.201 votos, número correspondente a 
48,48%, a Chapa 3 – “Controle e Resultado” foi a 
vencedora das eleições para o preenchimento do 
quadro de representantes da Fundação dos Eco-
nomiários Federais (Funcef). A votação ocorreu 
entre os dias 5 e 9 de maio. 

O processo eleitoral elegeu os candidatos 
da Chapa 3 para três vagas na Diretoria Exe-
cutiva, duas vagas para titular e duas para su-
plente no Conselho Deliberativo e uma vaga de 
titular e outra de suplente no Conselho Fiscal da 
Fundação. Votaram 51.982 participantes, sendo 
41.525 pelo SISRH da CAIXA e 10.457 pela in-
ternet ou por telefone.

O Presidente da UNEICEF, Armando Filardi, 
ressalta que o pleito consagra a democratização 
nos colegiados da Funcef. “É de grande valia 
perceber que a luta, que durou cerca de 20 anos 
para que os empregados tivessem representan-
tes na Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo 
e Fiscal na Funcef tenha em 2014 apresentado 
essa democrática disputa entre quatro chapas. O 
processo democrático tem que ser sempre valo-
rizado e praticado com honradez. Parabéns aos 
nossos representantes que concorreram pela 
Chapa 3”, disse Filardi.

Visando garantir comodidade, bem-estar e um 
melhor atendimento legal e jurídico a toda famí-
lia economiária, a UNEICEF oferece a todos os 

seus associados o serviço de assistência jurídica gra-
tuita. Em parceria com o escritório de advocacia Matias 
Advogados Associados (MAA) e o escritório Marques 
de Oliveira Advogados, a Associação proporciona um 
amplo campo de atuação jurídica em defesa dos inte-
resses dos associados de todo o Estado do Rio de Ja-
neiro.

O atendimento jurídico é prestado nas áreas de res-
ponsabilidade Civil, Direito do Trabalho, Consumidor, 
Trabalhista e Previdenciário. O que vem assegurando o 
ingresso de ações judiciais dos associados em diversos 
campos, garantindo uma melhor qualidade processual 
para a classe economiária e retorno aos filiados. 

Quem estiver precisando do auxílio jurídico da En-

tidade pode se dirigir a Sede da Associação as segun-
das e terças, das 10h às 12h, e as quartas, das 14h às 
16h. O atendimento a processos judiciais relacionados 
à vara cível e família acontece as segundas, com a Dr. 
Nathalie Diniz. Já o plantão para atendimento trabalhis-
ta é com o Dr. Marcus Vinícius e a Dra. Zíngara, sempre 
as quartas-feiras. Lembrando que a UNEICEF encon-
tra-se em sua Sede Temporária, no 30º andar do prédio 
da Caixa Econômica Federal (Barrosão), no Centro do 
Rio de Janeiro.

O serviço de consultoria e o acompanhamento 
mensal dos processos, bem como as despesas com 
cópias reprográficas de processos, impressão ou des-
locamento de advogados são procedimentos gratuitos 
oferecidos aos associados da UNEICEF. Mais informa-
ções podem ser obtidas através do telefone: (21) 2262-
0767, ramal 9.

A Chapa 1 – Chapa do Mo-
vimento, que contou com o 
apoio da UNEICEF e da maio-
ria das entidades representati-
vas dos empregados da CAI-
XA, venceu com 88% dos vo-
tos a eleição para a Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal 
da Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da 
Caixa (Fenae), para a gestão 
2014/2017. 

A posse dos eleitos ocor-
reu no dia 29 de abril, em Brasília, e contou 
com a presença do Presidente da UNEICEF, 
Armando Filardi. “A vitória da Chapa 1 cer-
tifica o assentimento dos empregados da 
CAIXA para com a atual administração da 
Federação. Cumprimento a todos os eleitos 
da Chapa do Movimento por essa brilhante 
vitória”, destacou Filardi. 

A Chapa vencedora, que teve como 
candidato a presidência Jair Pedro Ferreira, 
ex-vice-presidente da entidade, obteve 
18.074 votos favoráveis em um número de 
20.517 votantes em todo o Brasil. Foram 
registrados ainda 1.570 células em branco e 
873 votos nulos. 

A Chapa vitoriosa tem os 
seguintes eleitos: Jair Ferrei-
ra, para Presidente; Clotário 
Cardoso (MG) para Diretor vi-
ce-presidente; Fabiana Cristi-
na Meneguele Matheus (SP)  
para Diretora de Administra-
ção e Finanças; Paulo Cé-
sar Barros Cotrim (BA) como 
Diretor de Esportes; Moacir 
Carneiro da Costa (BA) para 
Diretoria de Cultura; Nathas-
cha Brayner Sobreira (PB) 

como Diretora de Comunicação e Impren-
sa; Olívio Gomes Vieira (RJ) para Diretor 
de Assuntos de Aposentados e Pensionis-
tas; Sérgio Hiroshi Takemoto (SP) como Di-
retor Executivo; Devanir Camargo da Silva 
(RS) como Diretor Executivo; José Megu-
me Tanaka (PR) para Diretor Executivo e 
Daniel Machado Gaio (DF) como Diretor 
Executivo.

E para o Conselho Fiscal os titulares 
são: Marcos Aurélio Saraiva Holanda (CE), 
Francisca de Assis Araújo Silva e (PI) Jor-
ge Luiz Furlan (SP) e, os suplentes são: 
Anabele Cristina Silva (PE), Carlos Alberto 
Oliveira Lima (RJ) e Laércio Silva (SC). 

Chapa do Movimento obteve 18.074 votos em um universo de 20.517 
votantes, o que representa 88% de votos favoráveis nas eleições

Apoiada pela UNEICEF, Chapa 1 é 
a vencedora na eleição da Fenae
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“Perdas” nos proventos dos aposentados

Justiça garante direitos dos 
associados no SAÚDE CAIXA

ANTONIO CASELLA, associado, apo-
sentado, residente em São Paulo, matrícu-
la 120.240-9, vem respeitosamente à pre-
sença de V.S.a, expor e solicitar o seguinte:

A totalidade dos aposentados da CEF 
(que saudades!) tem, ano após ano, senti-
do a diferença de aumento anual de seus 
proventos e a realidade dos gastos neces-
sários com alimentação, remédios, vestuá-
rio, impostos, contas, etc. Observe-se, por 
exemplo, a diferença do aumento de 5,56% 
dos salários pagos pela FUNCEF este ano 
e a realidade do custo de vida.

As dificuldades vão aumentando, tra-
zendo insegurança para si e para suas fa-
mílias. O problema é conhecido, é fato no-
tório de que grande parte dos aposentados 
tem uma situação bastante AFLITIVA.

Eventualmente, tem havido menção 
no excelente jornal da UNEICEF, refe-
rência sobre as “PERDAS” nos proven-
tos que nós aposentados tivemos em 
épocas anteriores nos pagamentos efe-
tuados pela FUNCEF.

Desta forma venho em nome da coleti-
vidade dos aposentados da CEF, solicitar o 
total empenho e influência da UNEICEF, e 
de V.S.a (nobre defensor dos colegas), em 
solucionar a questão junto à FUNCEF.

Obtidas as perdas, prevalecendo a 
JUSTIÇA, haverá certamente uma com-
pensação em nossos prejuízos e um alen-
to para os “VELHINHOS”. Ainda, como a 
UNIÃO FAZ A FORÇA, acredito que para 
essa campanha, seria indispensável à 
soma da atuação das demais associações, 
por exemplo, a APEA, APCEFs, etc, deven-
do haver um efetivo relacionamento com 
esse objetivo comum, acreditando ser esta 
solicitação, a principal aspiração dos apo-
sentados, na atualidade.

Agradecendo em nome da comunida-
de a atenção e providências de V.S.a, apro-
veito a oportunidade para enviar um grande 
abraço ao ilustríssimo e batalhador colega, 
o Presidente Armando Filardi e aos amigos 
e aposentados.

Antonio Casella

Uma das principais 
e incessantes lutas tra-
vadas pela UNEICEF 
em prol do bem-estar e 
garantia dos direitos dos 
aposentados tem sido 
contra os desmandos realizados pelo 
SAÚDE CAIXA, que em apenas uma 
semana descredenciou 18 hospitais e 
médicos no estado do Rio de Janeiro, 
totalizando 1.272 leitos a menos aos 
usuários. Atitude esta, que pode ser 
considerada um crime para a saúde dos 
aposentados.

Diante das reações intransigentes 
dos responsáveis pelo plano e também 
da Presidência da República que, la-
mentavelmente, não atendeu aos esfor-
ços e insistentes apelos do Presidente 
Armando Filardi, a UNEICEF aconselha 
a todos os associados que desejam acio-
nar a Justiça para garantir seus direitos 

no SAÚDE CAIXA, que 
procurem a advogada 
Nathalie Diniz, do escritó-
rio de advocacia Matias 
Advogados Associados 
(MAA), as segundas-fei-

ras, das 10h às 12h, na Sede Administra-
tiva da UNEICEF, temporariamente loca-
lizada no 30º andar, do prédio da CAIXA 
(Barrosão), para entrar com uma ação e 
buscar os direitos dos usuários.

A UNEICEF tem plena convicção 
que, com as incessantes batalhas e com 
o aparato legal e jurídico, os associa-
dos terão a vitória sobre esses abusos. 
A Direção da Entidade não esmorecerá 
perante as adversidades e continuará a 
lutar incansavelmente para que os seus 
associados tenham os seus direitos ga-
rantidos legalmente. Mais informações 
sobre o jurídico através do telefone (21) 
2262-0767, ramal 9.

Associados contam com o serviço de assistência jurídica 
da UNEICEF para a solução de problemas com o plano
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