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Festa do segundo quadrimestre da UNEICEF foi 
marcada por muita música, dança, performance 
e apoio a candidaturas de Salomão e molon

diretoria da UNEICEF apoia Salomão para deputado Estadual e molon para Federal 

Animação e alegria tomaram con-
ta dos associados na festa do segundo 
quadrimestre da UNEICEF. Marcada por 
apresentação de performance artística, 
música ao vivo e muita dança, o evento 
que comemorou anos de idade dos ani-
versariantes dos meses de maio, junho, 
julho e agosto, foi realizado no dia 22 de 
agosto, às 13h, no Clube de Engenharia, 
Centro do Rio de Janeiro.

Além das dezenas de associados, o 
evento contou ainda com a presença do 
Deputado Federal, candidato a reeleição, 
Alessandro Molon e do Deputado Estadu-
al, também concorrente à reeleição, Nilton 
Salomão, que obtêm o total apoio e voto 
da Diretoria da UNEICEF para continua-
rem seus exercícios como parlamentares 
na Câmara dos Deputados e na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro, respectivamente. 

Na ocasião, Filardi agradeceu a pre-
sença de todos e aproveitou para informar 
sobre sua participação no 36º Simpósio 
Nacional dos Economiários Aposentados 
e Pensionistas da CAIXA, nos dias 18 a 
24 de outubro, em Florianópolis, Santa Ca-
tarina, onde apresentará três importantes 
preposições para os empregados ativos 
e aposentados da CEF. São elas: criação 
de um “Livro de credenciados do SAÚDE 
CAIXA”, concepção de um “Programa de 
Preservação da Saúde dos Aposentados 
(PPSA)”, que funcionará como o antigo 
PPS (Programa de Preservação da Saú-

de) e uma “Assistência médica aos familia-
res” dos funcionários da CAIXA.

Em seguida, o Presidente demons-
trou apoio ao Deputado Nilton Salomão 
- que também é um colega da CAIXA e 
tem diversas leis que auxiliam o idoso -  e 
o convidou para dar uma breve palavra 
aos presentes. “Agradeço o apoio de 
todos nesse processo de reeleição. Eu 
conto com vocês para que consigamos 
mudanças necessárias em prol da CAI-
XA e o mais rápido retorno da UNEICEF 
ao seu lugar de origem: o 31º andar do 
Barrosão. Contem comigo nessa bata-
lha”, enfatizou Salomão. 

 Antes do término do evento, como 

de tradição, houve o sorteio de presentes 
aos aniversariantes e os associados ca-
íram na dança com a presença de uma 
personalidade sublime que animou a 
todos: o cover do Michael Jackson, que 
fez os associados dançarem ao som de 
“Thriller” e outras músicas do rei do Pop 
até o fim da festa.

Ao final da festa, o Presidente Filardi 
fez questão de ressaltar que o seu apoio 
ao Salomão e ao Molon é resultado da 
conceituada atuação desses parlamenta-
res, bem como o compromisso que ambos 
assumiram em priorizar projetos em favor 
dos empregados da CAIXA, principalmen-
te, os aposentados. 

Nilton Salomão (PT/RJ - 13104): Em seu quarto mandato como Deputado Estadual e candidato 
à reeleição, Nilton Salomão é funcionário concursado da CAIXA há 35 anos e um dos parlamenta-
res mais atuantes da ALERJ. Tem mais de 30 Leis Ordinárias, 180 Projetos de Lei, uma Emenda 
Constitucional e uma Lei Complementar, entre elas estão: Lei que garante acompanhante de idosos, 
deficientes físicos e diabéticos em internações hospitalares; Lei 3885/02, que estabelece a prestação 
de atenção integral ao portador de diabetes; Lei da Ficha Limpa Estadual (Lei Complementar 143/12), 
que impede a nomeação para os altos escalões da Administração Pública Direta ou Indireta nos Três 
Poderes, no estado do Rio; Fim da aposentadoria vitalícia de governador e vice-governador (Emenda 
Constitucional 27/02); Vacina contra a gripe para pessoas acima de 65 anos (PL 109/99); Conforto e 
respeito aos idosos nos bancos (Lei 3213/99), que determina a instalação de cadeiras para idosos; 

respeito ao dinheiro público (Projeto de Lei 2971/2010), entre outras. Salomão está com a UNEICEF!

Alessandro Molon (PT/RJ - 1313): Alessandro Molon apoia a UNEICEF e todos os seus associados. 
Relator do Marco Civil da Internet - lei que garante a internet livre, neutra e segura no Brasil - e coautor da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 247 que irá, num prazo de oito anos, garantir que cada comar-
ca brasileira conte com, pelo menos, um defensor público para o atendimento à população. O candidato 
à reeleição como Deputado Federal também tem propostas para os estudantes, idosos e aposentados. A 
UNEICEF está com o Molon!
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TERCEIRIZAÇÃo E SEUS INCoNVENIENTES
O conceito de terceirização diz: “Concentrar esfor-

ços nas atividades fins, transferindo para tercei-
ros as responsabilidades das atividades meios”. 

Contudo, é uma verdade que existem atividades que po-
dem ser terceirizadas, outras não!!! 

A importância e “a responsabilidade” de quem 
terceiriza atividades de uma empresa da dimensão da 
CAIXA é muito grande. Entende-se e aceita-se, para 
uma empresa do porte da CEF, terceirizar atividades tais 
como: serviços de segurança – limpeza – manutenção – 
transporte de valores e empregados de serviços gerais 
(ascensorista, artífices – manutenção de equipamentos), 
contudo em certos casos, não nos parece ser a melhor 
forma de proceder e a mais segura. Pensem que certos 
enganos, falhas e erros nossos existentes, eventuais e 
até frequentes seriam com o tempo corrigidos por pro-
fissionais da própria empresa. No entanto, sendo esses 
erros do conhecimento de profissionais com atividades 
extra CAIXA e que tenham interesses particulares nes-
sas informações, estaremos a mercê de possíveis pro-
blemas. Somos contrários à terceirização de médicos – 
assistentes sociais – engenheiros – advogados e outras 
tantas atividades de profissionais liberais. Ser contra um 
segmento da terceirização não significa uma nossa vi-
são limitada dessa nova forma de gestão de empresa, 
como certamente julgarão. O que não se pode, é pen-
sar somente em reduzir custos, pois outras variantes e 
valores precisam ser examinados com mais cuidado e 
responsabilidade. Dá-se como exemplo: o problemático 
e embaraçoso para não dizer incompetente e limitado 
sistema de parte do gerenciamento do SAÚDE CAIXA. 
Certamente, os erros não podem ser todos computa-
dos à empresa AUDIMED que cuida de grande parcela 
do nosso plano de saúde, mas sem dúvida é a grande 
responsável pela logística insuficiente e inadequada do 
nosso plano. Já demonstramos e apontamos também 
que a GIPES/RJ tem cometido absurdos e inconsequen-
tes malfeitos na sua forma de gestão. Confirmando a 
“Lei” de um escritor canadense, segundo o qual “Todo 
incompetente com nada para fazer ou não sabendo o 
que faz, pode mesmo assim produzir grandes estragos”. 

Em nossa empresa, com mais de 90 mil empregados ati-
vos, saibam que no Rio de Janeiro, só existe no quadro 
de empregados um médico, em via de aposentadoria. 

Em termos de Brasil, não temos informação de 
quantos são os médicos, empregados da CEF. Além de 
ser uma clara desobediência as leis que regem a assis-
tência médica determinada pelo Ministério do Trabalho 
nas empresas, em vários aspectos, que vamos apontar 
a seguir, são cometidas graves e equivocadas, para não 
dizer arbitrariedade.

A AUDIMED, por exemplo, informa e orienta 
profissionais, dentre os credenciados, que você deseja, 
dando nome e endereço, e nós, aposentados, com nos-
sas limitações, temos que anotar os logradouros (Rua, 
Bairro, Telefone, etc.) porque falta um livro de creden-
ciados!!! 

Frequentemente, nos dão informações incorre-
tas ou nos induzem buscar atendimento em serviço que 
lhes interessa. Dão autorização prévia dos procedimen-
tos que necessitamos para tratamentos e internação 
hospitalar. Outras tantas informações e tarefas todas, 
ou quase todas, sem ter contato com os usuários. 

A fiscalização de contas médicas; visita aos do-
entes internados, apurando se estão sendo ou não tra-
tados convenientemente; se necessitam continuar inter-
nados, ou se podem, e já merecem receber alta. Quanto 
mais tempo internado, mais despesas para o SAÚDE 
CAIXA e usuários, como também o maior  risco de uma 
infecção hospitalar. Realização de juntas médicas para 
decisões de caráter de adaptação do empregado a novo 
tipo de função; exame do currículo dos médicos, futuros 
credenciamentos; julgamento correto de profissionais e 
estabelecimentos que devem ser credenciados ou des-
credenciados, através de análise técnica e não apenas 
por exigências burocráticas por falta de documentos; 
visita aos hospitais, clínicas; serviços complementares 
para observar a forma de trabalho e a condição de higie-
ne e seus padrões de assistência, medicina do trabalho 
e tantas outras atividades. 

Os controles de falta e licença pelos médicos 

poderiam ser realizados com segurança, seriedade e 
responsabilidade como sendo um dever a ser cumprido 
para com a empresa CAIXA. Claro que os defensores 
do “status-quo”, dirão: isso tudo é feito. Eu pergunto? 
Como? E com garra? “Vestindo a camisa” da CEF? Se 
alguma coisa acontecer de prejudicial ao usuário ou a 
CAIXA, quem vai responder pelos possíveis danos? O 
empresário proprietário do serviço contratado? O má-
ximo que se poderá fazer com aquele responsável pelo 
erro ou prejuízo dado a CEF e aos seus empregados é a 
demissão do autor do erro. Não havendo compromisso 
do empregado com a empresa privada, a execução das 
tarefas são realizadas com superficialidade. Não há o 
que temer. Perder o lugar em uma empresa privada é 
muito diferente de perdê-lo numa organização pública. 
Não é verdade, para nós, devido aos tipos de terceiri-
zação que contratamos, que os prestadores de servi-
ço se tornem parceiros nos riscos do negócio. Eles não 
perdem junto com os contratantes. Reitero ser contrário 
a terceirização de serviços exercidos por profissionais 
liberais (psicólogos, assistentes sociais, atuários, enge-
nheiros, médicos, técnicos em recursos humanos e ad-
vogados), mas favorável, sim, à terceirização nas áreas 
de limpeza, segurança e serviços gerais.

Sugiro que se faça uma urgente contratação, 
após concurso público, de médicos advogados, enge-
nheiros e outros profissionais, sobretudo de médicos, já 
que a CAIXA é irregular diante das leis que regem as 
atividades médicas nas empresas. Com um verdadeiro 
quadro de médicos na CAIXA, em um breve espaço de 
tempo, todos nós sentiremos a melhora do nosso PLA-
NO DE SAÚDE e da política de assistência à saúde – 
em seus vários seguimentos oferecidos aos colegas da 
ativa, aposentados e pensionistas. 

A terceirização crescente e significativa, estima 
e motiva os que têm interesses na privatização das em-
presas públicas, risco que já enfrentamos em um pas-
sado recente.

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

Armando filardiEditorial

www.uneicef.com.br | SETEmBRo | oUTUBRo | 2014 | Pág. 3o economiário da ativa é a uneicef. A uneicef é o economiário da ativa!



UNEICEF atua em todo o Brasil através de suas 
delegacias Regionais

Auxílio anestesia 
e funeral devem 
ser solicitados às 
delegacias Regionais

A União dos Economiários da Caixa Econômica 
Federal (UNEICEF) é uma Associação que visa o 
bem-estar dos economiários ativos, aposentados e 
pensionistas. Sempre pensando no melhor para os seus 
associados, a Entidade atua em todo o Brasil, através de 
suas Delegacias Regionais. 

Com Sede no Rio de Janeiro, a UNEICEF possui 18 
Delegacias instaladas pelo país: Alagoas, Bahia, Belo 
Horizonte, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Juiz de Fora, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Niterói, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe e Uberlândia. 

A UNEICEF oferece assistência social 24 horas, 
com atendimento emergencial aos sábados, domin-
gos e feriados, visitas hospitalares e domiciliares, far-

mácia com medicamentos oferecidos 
a preços acessíveis, atendimento 
previdenciário, auxílio-funeral e 
auxílio-anestesia; vales emergen-
ciais, assistência jurídica, previ-
denciário, etc.

Além disso, sempre visando a 
alegria e entretenimento dos sócios, a 
Associação preza pela confraternização dos mesmos, 
por isso, sempre que possível, promove festas, eventos, 
palestras, viagens e encontros. O objetivo da União dos 
Economiários é lutar e defender os associados, prestan-
do-lhes assistência nas mais diversas áreas. O trabalho 
da UNEICEF também é promover e apoiar as reivindica-
ções de caráter individual ou coletivo. 

O Serviço Social da UNEICEF é um dos atendimen-
tos com maior procura na Entidade, pois além de oferecer 
inúmeros benefícios aos associados, seu eficiente traba-
lho é reconhecido pela agilidade e efetividade. Dentre as 
assistências do Serviço Social estão o auxílio anestesia 
e o auxílio funeral.

Apenas neste ano de 2014, até o mês de agosto, fo-
ram 193 auxílios anestesia prestados aos sócios titulares, 
assim como aos seus cônjuges e associados de outras 
Regionais. E foram 88 auxílios funeral concedidos entre 
os titulares, cônjuges e associados de outras Regionais, 
somando assim, 281 atendimentos nestes auxílios.

Quem desejar utilizar um desses serviços deve 
procurar a Delegacia Regional de seu estado (ver re-
lação acima) para que a mesma possa promover todos 
os trâmites junto ao Serviço Social na sede da UNEI-
CEF, e assim, o atendimento ocorrer de forma rápida 
e segura.

Já os associados residentes no estado do Rio de 
Janeiro, devem solicitar os referidos serviços, de se-
gunda à sexta-feira, diretamente na Sede da UNEICEF 
(temporariamente localizada no 30° andar da Avenida 
Rio Branco, 174, Centro do Rio de Janeiro), ou pelos 
telefones: (21) 2262-0767 ou (21) 99988-3512.

Delegacias Regionais da UNEICEF,  seus Delegados e contatos:
– Alagoas - Delegada: Maria 
Eliane Silva Melo - Telefone: (82) 
3326-1013 - E-mail: alagoas@
uneicef.com.br.  
– Bahia - Delegada: Simone de 
Morais Melo - Telefone: (71) 3240-
4159 - E-mail: bahia@uneicef.com.
br.
– Belo Horizonte - Delegado: Luiz 
Alcântara - Telefone: (31) 3222-
4924 - E-mail: belohorizonte@
uneicef.com.br.
– Brasília - Delegado: José Mario 
Cavalcanti - Telefones: (61) 3242-

0980 / (61) 3244-8456 
– Ceará - Delegada: Maria José N. 
de Oliveira - Telefones: (85) 3253-
1099 / (84)23702307 - 
E-mail: ceara@uneicef.com.br. 
– Espírito Santo - Delegado: 
Gentil Martins dos Santos - 
Telefone: (27) 3222-1100  
– Juiz de Fora - Delegado: Paulo  
de Almeida Lima - Telefones: 
(32)32127567 / (32)3229 8381 - 
E-mail: juizdefora@uneicef.com.br. 
– Paraíba - Delegado: José 
Pereira de França - Telefones: (83) 

3214-2550 / (83)32142593. 
– Paraná - Delegado: Paulo R. 
Walbach Prestes - Telefone: (41) 
3222-4621- E-mail: parana@
uneicef.com.br. 
– Pernambuco - Delegada: 
Joana D’arc M. Rocha Lima - 
Telefone: (81)32249121- E-mail: 
pernambuco@uneicef.com.br. 
– Piauí - Delegado: Ary de 
Vasconcelos Lima - Telefone: (86) 
3221-6221. R. 2260 
– Rio Grande do Norte - 
Delegado: Carlos Roberto Á. 

Barbosa - Telefone: (84) 3206-
0988 - E-mail: natal@uneicef.com.
br. 
– Rio Grande do Sul - Delegada: 
Mardir Kurrle - Telefone: (51)3228-
6367 - E-mail: portoalegre@
uneicef.com.br. 
– Niterói - Delegado: Silvio 
Roberto José da Motta - Telefones: 
(21) 2622-0149 / (21)22024545 - 
E-mail: niteroi@uneicef.com.br. 
– Santa Catarina - Delegada: 
Roseli Demboski Pinter - Telefones: 
(48)3223-8182 / (48) 32238300 

- E-mail: santacatarina@uneicef.
com.br. 
– São Paulo - Delegada: Maria 
Conceição Martin - Telefones: 
(11) 3107-9902 / (11) 3115-0613 - 
E-mail: saopaulo@uneicef.com.br. 
– Sergipe - Delegado: José 
Roberto Alves - Telefone: (79) 
32145456 - E-mail: sergipe@
uneicef.com.br.  
– Uberlândia - Delegado: Mário 
Antonio Lourenzo - Telefone: (34) 
3303-7117 - E-mail: uberlandia@
uneicef.com.br. 
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Convento de Santo Antônio foi a igreja escolhida para abençoar a Entidade

Associação celebra 56 anos de existência 
com emocionante missa de Ação de Graças 

Convites para Festa de 
Natal e dos aniversariantes 
do 3° quadrimestre 
estarão disponíveis a 
partir de outubro

Almoço dos Aposentados : sempre uma ótima opção 
de entretenimento e reencontro entre associados

Para abençoar e comemorar mais um ano de 
existência, vitórias e lutas da União dos Economi-
ários da Caixa Econômica Federal (UNEICEF), a 
Associação fez realizar no dia 25 de julho, uma 
missa em Ação de Graças pela passagem dos 56 
anos de aniversário da Entidade. A celebração foi 
realizada pelo Frei Geraldo Hagedorn,  no Conven-
to de Santo Antônio, no Largo da Carioca, Centro 
do Rio de Janeiro, 

Antes de iniciar a celebração católica, o páro-
co parabenizou a UNEICEF por mais um ano de 
existência. “Nossa intenção hoje é pelo aniversá-
rio da União dos Economiários da CEF e por seus 
associados. Parabéns por mais esse ano”, disse o 
padre. A missa foi agraciada com a presença do 
Coral das Associações da CAIXA, que composto 
por vozes encantadoras da terceira idade, cantou 

e encantou durante toda a parte musical da ce-
rimônia. No repertório, hinos como “O Senhor é 
Santo” e “Ave Maria” arrancaram palmas calorosas 
dos presentes.

Um grande número de associados, bem como 
a Diretoria da Entidade, lotou a igreja para assistir 
a celebração litúrgica em prol da UNEICEF e, ao 
final da missa, parte dos presentes fez suas ora-
ções e agradecimentos aos pés de Santo Antônio. 
Entre as presenças ilustres estavam o Presiden-
te Armando Filardi e os Diretores da Associação 
Georgette Muniz, Ernandes de Almeida, Gilberto 
Cabral, Ronaldo Pessanha e Milton Ximenes.  

Após a missa, a Diretoria da Associação con-
vidou a todos os presentes para uma recepção na 
Sede temporária da Entidade, no 30º andar do pré-
dio da Caixa Econômica Federal.

A partir do dia 15 de outubro 
estarão disponíveis na sede pro-
visória da UNEICEF, localizada 
na Av. Rio Branco, 174, 30° an-
dar, Centro do Rio de Janeiro, 
os convites para a festa dos 
aniversariantes do tercei-
ro quadrimestre e para a 
Festa de Natal da Asso-
ciação.  

Como todos os anos, a 
festa promete ser muito anima-
da colocando os sócios, familiares e 
amigos para dançar e se divertir em uma 
grande confraternização, além de brindar ao ano que 
está chegando ao fim. Os aniversariantes do segundo 
quadrimestre não pagam pelo convite e, para aqueles 
que quiserem levar seu cônjuge, familiar, cuidador ou 
qualquer acompanhante, uma taxa será cobrada.

O local, data e horário, assim como maiores deta-
lhes da festa, serão confirmados posteriormente. Asso-
ciado, não deixe de participar desse importante evento 
pensado especialmente para você. Venha comemorar a 
festa de natal e dos aniversariantes do terceiro quadri-
mestre com a UNEICEF. 

O tradicional Almoço dos Aposentados, organizado 
pela UNEICEF, a fim de proporcionar momentos de des-
contração e reencontro entre os associados, é sempre 
uma excelente opção mensal de diversão. O encontro 
conta a cada edição com mais associados que desfru-
tam das delícias ofertadas em diferentes restaurantes, 
além de relembrar os momentos de CAIXA.

Os últimos almoços ocorreram na churrascaria 
Rincão Gaucho, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de 
Janeiro, Clube Ginástico Português, Centro da cidade 

e no Iate Clube, na Urca, respectivamente. Estiveram 
presentes personalidades como o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, o Diretor da Entidade, Milton 
Ximenes, Gilberto Cabral, entre outros. Os almoços 
acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês. 

O encontro é aberto a todos os aposentados ativos 
ou inativos da CAIXA, residentes no Rio de Janeiro, e os 
interessados em participar da turma podem se cadastrar 
junto à secretaria da UNEICEF, através do telefone (21) 
2267-0767, ramal 1. Lembrando que as despesas dos 

almoços são individuais, ou seja, cada aposentado arca 
com seus gastos. Venha participar você também!
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A UNEICEF sempre prezando pelo bem-estar 
e pensando em atentar as necessidades de seus 
associados oferece atendimento previdenciário 
de qualidade. O mesmo, que vem sendo cada 
vez mais utilizado pelos sócios, está prestando 
um excelente trabalho e dando ótimo retorno aos 
associados.

Entre os serviços oferecidos pelo departa-
mento previdenciário da UNEICEF está a confec-
ção e auxílio aos associados nos requerimentos 
a serem entregues ao INSS, tais como solicita-
ções de revisões de benefícios, isenção de Im-
posto de Renda Retido na Fonte (IRRF), recursos 
previdenciários, contagem de tempo de serviço, 
cálculo de contribuições previdenciárias, cálculo 

para desaposentação, cálculo para revisão da 
Lei 8870/94 para aposentados no período entre 
5 de outubro de 1988 a julho de 1992, com en-
caminhamento ao atendimento jurídico, quando 
necessário. 

O serviço é feito pela analista previdenciária, 
Suely de Almeida Castro, nas segundas e quartas-
feiras, de 10h às 16h diretamente na sede da 
Entidade, que está localizada na Av. Rio Branco, 
174, temporariamente no 30° andar, Centro do Rio 
de Janeiro. O atendimento também é prestado 
através do telefone do Serviço Social (21) 2262-
0767 ramal 3 ou pelo e-mail: servsocial@uneicef.
com.br. Todas as orientações são disponibilizadas 
de forma gratuita aos associados da UNEICEF. 

Assoc iado,  a  UNE ICEF  lu t a  por  você

Atendimento previdenciár io da 
UNEICEF é vanguarda no Brasil

Ser associado da UNEICEF é ter a certeza de 
participar de uma das maiores Entidades de 
aposentados e ativos da CAIXA

Os consumidores de planos de saúde que atingiam 
60 anos de idade já estavam protegidos de qualquer au-
mento no valor da sua mensalidade por força imperati-
va do Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em 2004, 
fazendo com que os reajustes por faixa etária entre os 
60 e 70 anos de idade, algo permitido pela lei 9.656/98, 
fosse revogado pelo referido Estatuto. Inclusive, naquela 
ocasião o Judiciário entendeu que essa vedação deve-
ria ser aplicada retroativamente, ou seja, aos contratos 
firmados mesmo antes da vigência do Estatuto do Idoso, 
tendo em vista o seu caráter de ordem pública, possuin-
do força regulatória das obrigações futuras e pretéritas.

Diante disso, os planos de saúde, cientes de que os 
reajustes por mudança de faixa etária após os 60 anos 
de idade estavam proibidos passaram a adotar uma prá-
tica nada solidária, impondo aos usuários dos planos um 
reajuste pesado por ocasião do aniversário de 59 anos 
de seus beneficiários.

Ao agir desse modo as operadoras, apesar de ale-
garem que não estão infringindo a legislação, estão, 
sobretudo, fraudando o resultado prático do Estatuto 
do Idoso, a sua finalidade, isto é, evitar a onerosidade 
excessiva aos consumidores com idade avançada, com-
prometendo a sua subsistência ao arcar com o paga-
mento de mensalidades maiores ou, em certos casos, 
forçando a sua expulsão do plano. Muito embora, tecni-
camente, não estejam infringindo a legislação os efeitos 
maléficos dessa conduta são exatamente os mesmos.

Em razão disso, os nossos tribunais e órgãos ju-
risdicionais de 1ª instância já estão se posicionando a 
favor do consumidor e contrário a essa prática, hodier-
namente corriqueira nas operadoras dos planos, quando 
verificada a onerosidade excessiva a que se impõe ao 
consumidor justamente por não ser possível o aumen-
to de faixa num momento posterior. Muitas vezes esses 
aumentos são superiores a 70%, com a clara finalidade 
de compensar os aumentos, ora vedados, mas que eram 
aplicados antes da vigência do Estatuto do Idoso até os 
70 anos de idade. Esses aumentos violam os princípios 
bases do nosso direito privado, a função social do con-
trato e a boa-fé objetiva, fraudando, sobretudo, a finali-
dade do Estatuto.

Cabe mencionar que, em alguns estados, como no 
caso do Rio de Janeiro, o Judiciário, além de reconhe-
cer a abusividade do reajuste e determinar a devolução 
em dobro das quantias pagas face o reajuste arbitrário, 
vem concedendo liminar para os casos em que já houve 
notificação do plano sobre o aumento, mas esse ainda 
não foi aplicado, obrigando as operadoras de saúde a 
se abster da cobrança com reajuste até o julgamento 
da ação. Nosso Jurídico encontra-se à disposição para 
avaliar o caso de cada associado, as segundas e terças-
-feiras, de 10h às 12h.

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?

Reajuste ilegal nos planos de saúde

Fundada em 24 de junho de 1958, a 
União Nacional dos Economiários (UNEI-
CEF), é a Associação de classe dos eco-
nomiários aposentados, pensionistas e 
ativos da Caixa Econômica Federal. O 
objetivo da Entidade é congregar os eco-
nomiários, prestar-lhes assistência, con-
ceder-lhes benefícios e defender os inte-
resses da classe nas áreas administrati-
vas e jurídicas, promovendo ou apoiando 
reivindicações de caráter individual ou 
coletivo.

Conforme os anos foram passan-
do, cresceu a presença e o prestígio da 
UNEICEF, não apenas entre os econo-
miários, mas perante toda a sociedade, 
como uma das maiores Associações eco-
nomiárias do país. São 56 anos de muita 
luta pelos associados e seus direitos.

Além de sua sede na cidade do Rio de 
Janeiro, a União abrange também outras 
dezoito Delegacias Regionais instaladas 
em Alagoas, Bahia, Belo Horizonte, Bra-
sília, Ceará, Espírito Santo, Juiz de Fora, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ni-
terói, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe 
e Uberlândia.

Hoje, a UNEICEF  presta serviço de 

a s s i s -
tênc ia 
s o c i a l 
24 ho-
ras, com aten-
dimento emergen-
cial aos sábados, 
domingos e feria-
dos, visitas hospita-
lares e domiciliares, 
auxílio-funeral, au-
xílio-anestesia e as-
sistência jurídica. Além disso, promove 
ainda festas dos aniversariantes, pales-
tras informativas sobre saúde, convênios 
diversos, viagens e passeios. Isso sem 
contar que ela produz um jornal, distribu-
ído gratuitamente, e um site atualizado, 
que visa divulgar informações relevantes 
para os associados.

E assim a UNEICEF caminha, sem-
pre em frente, rumo ao progresso e à 
conquista de mais sócios e benefícios. 
Ser associado da União dos Economiá-
r ios é ter a cer teza de ser bem repre-
sentado e não estar sozinho. Esses 56 
anos foram de muito trabalho e suor, 
mas também de vitór ias para toda a 
classe economiár ia.
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O projeto Bancada Economiária, apresentado pelo 
Presidente da UNEICEF, Armando Filardi, no Simpó-
sio dos Aposentados, em 2012, propõe a criação de 
uma bancada no Congresso Nacional para representar 
os empregados ativos e inativos da Caixa Econômica 
Federal (CEF). Isso porque, é necessário fazer ouvir 
a voz dos economiários em Brasília, para que assim, 
suas questões como SAÚDE CAIXA e perdas salariais 
significativas sejam resolvidas. 

Aproveitando a proximidade das eleições e o apoio 
do Deputado Federal, candidato à reeleição, Alessandro 
Molon (PT), e do Deputado Estadual, concorrente à re-
eleição, Nilton Salomão (PT), a UNEICEF tem o desejo 
de unir cidadãos que entendem a realidade da CAIXA e 
de seus funcionários para que possam representá-los 
junto ao Congresso. Esses políticos, sejam eles de qual-
quer partido, devem ter o compromisso de defender as 
causas pertinentes da categoria.

Para que esta preposição seja aprovada e criada 
é necessário cidadãos que, além do comprometimen-
to com a classe bancária, saibam da importância e do 
peso da CAIXA como instrumento de desenvolvimento 
econômico e social do povo brasileiro. “Se nos proces-
sos eleitorais em todos os níveis, nossa comunidade 
conscientizar-se e unir-se o suficiente para estabelecer 
uma linha de ação que levasse ao legislativo, câmara 
ou senado, cidadãos informados a cerca da CEF e dos 
economiários, solidários com nossas causas, isto pode-
ria ser um ganho de extrema relevância”, afirma Filardi.

Ainda segundo o Presidente da UNEICEF, a criação 
de uma Bancada Economiária mobilizaria os políticos 
em relação aos direitos e interesses dos empregados 
ativos e inativos da CEF. “Temos que procurar fazer 
ouvir a voz dos economiários no Congresso Nacional. 
E como fazê-lo, se não enviando para lá cidadãos que 
saibam da CAIXA e de nós. Diante de todas as pers-

pectivas que nos ameaçam e dos constantes perigos 
aos quais a CAIXA e todos nós temos sido expostos 
recentemente, como o desmantelamento de nosso pla-
no de assistência (SAÚDE CAIXA), quem sabe de um 
sonho possa nascer um dia glorioso?”, explana Filardi. 

No documento, levado por Filardi ao Simpósio dos 
Aposentados, ele ainda explica que a proposta é plu-
ripartidária, ou seja, voltada a deputados e senadores 
de todos os partidos. “Seria excelente contar com algo 
como uma Bancada Economiária no Congresso Nacio-
nal, com cidadãos que tivessem o compromisso de ali 
nos representar em defesa da CAIXA e na luta do mo-
vimento de mobilização nacional de recuperação das 
perdas salariais”, finaliza o Presidente da UNEICEF.  

Além disso, a Bancada poderia utilizar a sua for-
ça política em favor das necessidades das entidades 
representativas dos economiários. Veja o documento 
completo no site da UNEICEF: www.uneicef.com.br. 

Iminência das eleições reacende a discussão sobre 
o necessário projeto da Bancada Economiária

XXXVI Simpósio Nac ional  de Economiár ios 
Aposentados e Pensionistas  da CAIXA

UNEICEF mais uma vez estará presente e Presidente Fi lardi  apresentará t rês impor tantes proposições

O Presidente da União Nacional dos Economiários da 
Caixa Econômica Federal (UNEICEF), Armando Filardi,  
participará nos dias 19 a 23 de outubro, do 36º Simpósio 
Nacional de Economiários Aposentados e Pensionistas 
da CAIXA, em Florianópolis, Santa Catarina, onde apre-
sentará à comissão avaliadora, três importantes propos-
tas que visam favorecer os empregados ativos e aposen-
tados da CEF. 

São elas: criação de um livro de credenciados do 
SAÚDE CAIXA, concepção de um Programa de Preser-
vação da Saúde dos Aposentados (PPSA), que funcio-
nará como o PPS (Programa de Preservação da Saúde) 
dos funcionários ativos da CAIXA e, a inclusão, mediante 
o pagamento, dos familiares dos funcionários no plano 
SAÚDE CAIXA.

  
Veja resumo das proposições que serão defendi-
das pelo Presidente Filardi no 36º Simpósio: 

- Livro de Credenciados do SAÚDE CAIXA:
De acordo com o trabalho escrito pelo Presiden-

te Filardi, há anos os economiários, sejam eles ativos, 
aposentados ou pensionistas de todo o Brasil, vêm en-
contrando dificuldades no momento em que buscam 
assistência médica no plano SAÚDE CAIXA, primordial-
mente, porque não existe um livro habilitado que con-
tenha todos os médicos, hospitais, laboratórios e afins 
credenciados pelo plano. 

Segundo as normas da Agência Nacional de Saúde 
(ANS), todas as prestadoras de serviço de saúde são 
obrigadas a manter seus segurados munidos dessas in-
formações. Contudo, o SAÚDE CAIXA não oferece um 

livro de credenciados para seus usuários. Diante disso, 
o Presidente pede que seja criado, em caráter de urgên-
cia, um livro que tenha registrado os médicos e hospitais 
inscritos no SAÚDE CAIXA. 

“Porque empenho e a insistência com que temos 
abordado este tema, entre outras medidas, lutan-
do pela edição e periódica atualização do LIVRO DE 
CREDENCIADOS de pessoas físicas e jurídicas pres-
tadoras de serviços de saúde, simplesmente por terem 
sido simétricas a indiferença e a omissão em relação a 
uma tão importante providência. Enquanto isso, a de-
sinformação, a má informação e a desorientação se-
guem presentes”, diz Filardi em parte da proposição.  

- Programa de Preservação da Saúde dos Aposenta-
dos da Caixa Econômica Federal:

Nesta proposta, Filardi sugere a criação de um pro-
grama preventivo chamado PPSA – semelhante ao PPS 
– para os economiários ativos, aposentados ou pensio-
nistas da CAIXA, que tem por objetivo detectar e tratar 
precocemente quaisquer males na saúde dos usuários 
do SAÚDE CAIXA, permitindo providências menos com-
plexas e sem que haja um custeio individual. 

“Proponho que no mês a fechar-se com a data de 
aniversário do aposentado/pensionista, seja lhe facul-
tado a realização gratuita, isto é, o não desconto na 
rubrica 4461 – Participação SAÚDE CAIXA - de uma 
bateria de exames complementares, consultas médi-
cas e outros procedimentos de medicina preventiva, 
de acordo com o seu gênero e a faixa etária. Tal elen-
co de exames seria realizado uma única vez ao ano e 
não teria qualquer custo para o aposentado/pensionis-

ta, à semelhança dos critérios vigentes em relação ao 
PPS, isto é, não onerosa, não descontável conforme é 
dada ao pessoal da ativa”, sugere o texto do Presidente. 

- Assistência Médica a Familiares
A terceira e última preposição a ser apresentada no 

Simpósio visa defender a criação de uma assistência 
médica-hospitalar e laboratorial aos familiares dos fun-
cionários ativos e inativos da CEF, o SAÚDE CAIXA FA-
MÍLIA. Haja vista que, atualmente os usuários do plano 
de saúde da Caixa Econômica têm despesas adicionais 
acrescentadas aos seus irrisórios proventos. E, sendo o 
SAÚDE CAIXA um plano de autogestão, ele tem condi-
ções materiais e de infraestrutura para a realização do 
projeto, sem perder seus lucros.  

“O objeto deste contrato (SAÚDE CAIXA FAMÍLIA) é 
a intermediação continuada de serviços visando à assis-
tência a saúde médica e hospitalar do participante com 
a cobertura das doenças e problemas relacionados de 
acordo com a classificação internacional de doenças e, 
pela Organização Mundial de Saúde, em sintonia com 
o rol de procedimentos editados pela ANS. Assim pro-
ponho na verdade, um sistema de atendimento a saúde 
para os familiares e outros, na esperança de termos o 
retorno dos atendimentos como tivemos na época do 
BENEFICIÁRIO RESTRITO, que existiu no passado e 
foi extinto sem razões aceitáveis em momento histórico 
injustificável”, explica Armando Filardi em parte do do-
cumento.

As três proposições que serão apresentadas no 36º 
Simpósio podem ser consultada através do site da Asso-
ciação: www.uneicef.com.br.

LIVRO DE CREDENCIADOS DO SAÚDE CAIXA PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS 
APOSENTADOS DA CAIXA (PPSA) ASSISTÊNCIA MÉDICA A FAMILIARES
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UNEICEF propõe que o SAÚdE CAIXA 
seja estendido aos aposentados
que aderiram ao PAdV 

Qualidade do Serviço 
Social resulta em 
satisfação e confiança 

Motivo contínuo de discussões 
e negociações entre o movimento 
sindical, associativo e a CAIXA, a 
questão do regresso dos aposenta-
dos participantes dos últimos PADVs 
(Plano de Apoio à Demissão Volun-
tária) ao SAÚDE CAIXA tem sido um 
dos principais pontos debatidos nas 
mesas de negociações permanentes 
com o banco. No entanto, até o mo-
mento, a CEF não tomou nenhuma 
providência em prol da solução des-
se impasse.

Tendo o respaldo, através da Lei 
nº 9656/98 – que afirma que todo 
funcionário que se desliga de uma 
empresa tem o direito a manutenção 

do plano de saúde – a UNEICEF está 
a favor que esses aposentados vol-
tem a ter direito ao SAÚDE CAIXA.

 O Jornal da UNEICEF conversou 
com o Presidente, Armando Filardi, 
para saber sua posição sobre essa 
atual postura da Caixa Econômica 
Federal. Além de responder a qua-
tro diretas perguntas, Filardi destaca 
que a proposição (Assistência Médi-
ca a Familiares) a ser apresentada 
no 36º Simpósio dos Aposentados, 
em Santa Catarina, indica um ca-
minho para que a CAIXA resolva tal 
questão sem virar as costas para o 
aposentado e seus familiares.
Veja abaixo a entrevista:

A UNEICEF vem honrando o seu compromisso 
e objetivo mor de prestar assistência de qualida-
de aos economiários aposentados, pensionistas 
e ativos da Caixa Econômica Federal. Uma pro-
va desse afinco na solução rápida dos problemas 
dos associados pode ser notada pelo aumento na 
procura e nos atendimentos realizados, com su-
cesso, pelo Serviço Social da Entidade. 

Somente nos meses de junho, julho e agosto 
de 2014, a equipe do Serviço Social da UNEICEF 
realizou 115 visitas hospitalares, 316 atendimentos 
via celular – através do número (21) 9988-3512 – 
e 286 pedidos de reembolso no SAÚDE CAIXA. 
Isso sem contar que foram atendidos 79 pedidos 
de auxílios anestesias, 47 solicitações de auxílios 
funerais, 101 doações de pacotes de fraldas, entre 
outros requerimentos realizados com louvor.

Muito requisitado pelos associados, o Ser-
viço Social vem funcionando como um ponto de 
referência em matéria de bom atendimento, dis-
ponibilizando com qualidade, diversos serviços e 
orientações aos sócios que estão passando por 
momentos difíceis de saúde e vida. A valorização 
desses atendimentos foi reconhecida também 
através do aumento no quadro associativo da 
UNEICEF, que nos últimos oito meses, obteve 26 
novas fichas cadastrais.

O intuito da assistência social é garantir que os 
associados da UNEICEF estejam resguardados 
nos momentos que mais precisarem. Assim, quem 
estiver necessitando dos serviços prestados pela 
área social da Associação pode solicitá-los na 
Sede temporária da Entidade, no 30º andar do 
prédio da Caixa Econômica Federal, o Barrosão, 
no Centro do Rio de Janeiro, de segunda a sexta 
ou através dos telefones: (21) 2262-0767 (ramal 
3) ou (21) 9988-3512. Já os sócios que estiverem 
lotados nos demais estados do Brasil, dirijam-se 
a sua Delegacia Regional, para que a mesma re-
alize os trâmites junto a Sede da Entidade e os 
atendimentos sejam executados com rapidez e 
eficiência. 

Qual o entendimento da UNEICEF so-
bre o PADV? 
Armando Filardi: A UNEICEF abra-
ça qualquer causa cujo objeto seja o 
economiário, associado ou não. Sendo 
assim, em todas as oportunidades que 
se apresentam, fazemos menção a esta 
pendência injusta que vem afetando os 
nossos colegas que, incentivados pela 
própria CAIXA, aderiram ao Plano de 
Demissão Voluntária e que, infelizmente, 
como aposentados perderam o direito 
ao uso do nosso plano de saúde. Isso 
tem que ser revertido.

O que você acha desse impasse? 
Armando Filardi: Como tudo que 
acontece na CAIXA, nos parece muito 
estranho, causa-nos perplexidade o tra-
tamento dado a esses colegas, quando 
tomamos conhecimento de que há con-
vênios 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.

Você defende o 
SAÚDE CAIXA para 
todos? 
Armando Filardi: 
Nada mais justo que 
estender este direito 
do SAÚDE CAIXA 
aos colegas que ade-
riram ao PADV e que 
permanecem alijados 
desse processo, num 
flagrante desrespeito à 
Constituição Federal. 

O que tem que ser feito? 
Armando Filardi: Atos, e não palavras, 
é o que todos anseiam daqueles que nos 
representam, pois estamos cansados de 
promessas e de discursos vazios, sem 
qualquer fundamentação ou embasa-
mento. Estes fatos afligem, ainda mais, 
àqueles que, apesar dos pesares, têm 
acesa a chama da esperança de, algum 
dia, participarem da assistência médica 
oferecida pela empresa a qual dedicaram 
os melhores anos de sua vida. 

Atividades realizadas de junho a agosto
VISITAS HOSPITALARES
VISITA DOMICILIAR
AUXÍLIO ANESTESIA (TITULAR , CÔNJUGE E REGIONAL)
AUXÍLIO FUNERAL (TITULAR , CÔNJUGE E REGIONAL)
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS)
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA 

115
1

79
47
8

286
37

316
101
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Palestra sobre problemas causados pela obesidade orienta 
associados sobre perda de peso e cirurgia bariátrica

Associados se divertem na festa da UNEICEF em Hotel Fazenda

Sempre buscando atualizar e informar seus 
associados nos mais diversos assuntos, principal-
mente sobre saúde, a UNEICEF ofereceu em seu 
Ciclo de Encontros, no dia 22 de julho, uma palestra 
sobre obesidade e os mitos da cirurgia bariátrica. 
Ministrada pelo cirurgião José Aloan Júnior, os pre-
sentes puderam conhecer mais sobre o tema, além 
de tirar dúvidas sobre os procedimentos e as pos-
sibilidades de cirurgia para cada tipo de situação.

Antes de dar início a palestra, o Presidente da 
UNEICEF, Armando Filardi, informou que o assunto 
era de bastante relevância para os associados, pois 
atualmente, a obesidade não está apenas ligada a 
questão estética, mas a um sério problema de saú-
de. “A obesidade faz parte hoje de uma síndrome 
chamada metabólica, que está diretamente ligada a 
diversos problemas de saúde como a hipertensão, 
por exemplo, sendo esta, uma doença grave que 
pode causar à morte, por isso, a elevação de peso 
precisa ser tratada”, explica Filardi.

No início de sua explicação, o cirurgião afir-
mou que a obesidade surgiu devido as transforma-
ções da humanidade ocorridas com as revoluções 
agrícola, francesa, industrial e de informação, que 
promoveram ao homem encontrar alimentos com 
mais facilidade, diferente da Era paleolítica. “Hoje, 
o indivíduo não precisa mais caçar para encontrar 
sustento e, com as revoluções e modernidades, a 
alimentação tornou-se algo muito fácil, entretanto, 
apesar das mudanças no mundo, o organismo do 
ser humano não mudou e ainda trabalha de forma a 
armazenar comida”, esclareceu. 

O médico observou também que na época da 

renascença estar acima do peso representava far-
tura e alto poder aquisitivo, por isso, a beleza era 
relacionada à gordura e peso elevado. “Antes, a 
obesidade era vista como algo aceitável, mas em 
nossa realidade atual percebemos que ela pode ser 
muito perigosa e gerar doenças como a diabetes, 
dislipidemia, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, 
apneia do sono, insuficiência renal crônica, entre 
outras que são prejudiciais à saúde”, exemplificou.

Segundo Aloan Júnior, o tratamento da obesi-
dade é primordialmente feito de forma clínica, com 
a prescrição de dieta e atividades físicas, sendo o 
tratamento cirúrgico indicado em caso extremo de 
ineficiência dietética. “O ponto principal para re-
dução de peso é a reeducação alimentar unida a 
algum tipo de atividade física, entretanto, quando 
uma pessoa está com obesidade mórbida, a dificul-
dade para a redução de peso é muito grande, sendo 

necessária uma intervenção cirúrgica”, contou. 
Ele ainda expôs, em slides interativos, as prin-

cipais cirurgias para a obesidade “Existem diversos 
tipos: o balão intragástrico é indicado à pacientes 
com obesidade mórbida, pois ele é excelente para 
pré-operatório ou para quem tem necessidade es-
tética; a cirurgia Duodeno Switch reduz o estôma-
go e o liga ao intestino duodeno, contudo oferece 
um risco cirúrgico muito grande; o Sleeve Gástrico 
é o procedimento realizado através da retirada de 
parte do estômago; já o By Pass gástrico em Y 
Roux é o procedimento que tem sido mais eficaz, 
sendo referência na cirurgia de perda de peso em 
todo o mundo”, disse.

 Após a palestra, o Presidente da UNEICEF, 
Armando Filardi, entregou um certificado de par-
ticipação ao médico e agradeceu pelos esclareci-
mentos.

A Associação realizou nos dias 27 a 29 de ju-
nho, vinculada aos passeios do Almoço da Amizade, 
uma excursão ao Hotel Fazenda Serra Castelhana, 
no município de Saquarema, Rio de Janeiro, onde os 
associados puderam passar dias de lazer e partici-
par da tradicional festa junina da UNEICEF.

Na viagem, os associados – que tiveram direi-
to a transporte em ônibus especial, café da manhã, 
almoço e jantar – puderam aproveitar as piscinas, 
campos, escorregas e desfrutar dos passeios de 
trenzinho para conhecer a fazenda. E para animar, 

as noites eram repletas de muita música, danças e 
comidas típicas.

Caracterizados com trajes juninos, os presentes 
puderam ainda se divertir participando do arraiá da 
UNEICEF, preparado exclusivamente para a ocasião, 
bem como testemunhar um peculiar casamento ju-
nino com a participação dos próprios associados e 
da Diretoria da Entidade. Foram três dias de muita 
animação, alegria e descontração.

Os passeios do Almoço da Amizade acontecem 
todos os meses e, são abertos a todos os associados 

da Entidade, sempre com o intuito de proporcionar 
turismo e lazer em lugares diferentes. Esses eventos 
são excelentes oportunidades para os aposentados 
conhecerem novos ambientes e se confraternizarem.

Os associados que desejarem participar dos pró-
ximos passeios ou saber mais informações, podem 
ligar para o Sociocultural da UNEICEF, através do 
telefone: (21) 2262-0767, ramal 4, e falar com Geor-
gette, Andreia ou Rita. Vale destacar que a adesão 
aos passeios é individual, ou seja, cada associado 
arca com as suas despesas.
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A que você atribui ao número de associados que a Regional do RS vem 
conquistando desde sua posse em 2004?

Desde que assumimos, buscamos oferecer um maior número de 
benefícios aos associados da nossa Delegacia, por isso, assinamos vá-
rios convênios com o comércio, escolas, faculdades, hospitais, clínicas 
de emergências, escritórios de advocacia e de contabilidade, escolas de 
dança, de música e artesanato. Além disso, promovemos almoços ou 
excursões aos domingos, com distribuição de brindes, tardes de bingo, 
aulas de artesanato durante a semana e trimestralmente realizamos o chá 
dos aniversariantes. Acho que essa dedicação e empenho tem sido fator 
importante para captação de associados.  

E de forma a D.R atua na chamada inclusão social/digital?
Além de todos esses projetos que mencionei acima, como as aulas 

de danças e artesanato, nós realizamos uma parceria com a ONG Mora-
dia e Cidadania, que nos forneceu dezenas de computadores, onde pode-
mos oferecer aulas de informática aos nossos associados proporcionando 
a inclusão digital. Isso sem contar que temos uma biblioteca que possui 
mais de 350 títulos de livros disponíveis para nosso quadro social. 

Quais os maiores desafios atualmente enfrentados pela Delegacia?
Nosso grande desafio é a falta de um bom espaço físico, maiores 

recursos financeiros e falta e funcionários. Infelizmente atualmente não 

dispomos de nenhum funcionário, contamos apenas com a imprescindível 
assessoria de nosso substituto eventual, Sr. Adoniran Goulart.

E de que forma esse problema poderia ser solucionado? 
Acredito que somente com marketing pesado e de qualidade, investi-

mento nas áreas físicas das delegacias, contratação de um assistente so-
cial e uma pequena equipe de funcionários para renovação de convênios, 
preparação de eventos e divulgação de novos produtos. Desta maneira, 
estaríamos em condições de competir com outras grandes associações, 
fornecendo mais benefícios e  ganhos aos associados.

Como a DR atua para manter a participação dos associados?
Sempre que podemos, eu convoco os associados e colocamos o 

bloco na rua, literalmente, na defesa dos aposentados. Além disso, manti-
vemos por muito tempo um site com o nome www.osgauchosdaunei.com.
br, para que os associados se tornassem mais participativos. Agora, retor-
nando de uma longa licença médica estamos revendo nossas atividades.

Como delegada, como a Senhora avalia a aproximação da UNEICEF 
com essa Regional? E, o que acredita que deve ser feito para melhorar 
ainda mais essa relação?

O Presidente Filardi, o Vice, Álvaro Murce e a Diretoria da UNEICEF 
têm se mostrado bastante sensíveis às necessidades de suas Delegacias, 

mas sempre podemos fazer um pouco mais. Os Delegados precisam fre-
quentar mais vezes a matriz, no Rio de Janeiro, e trocar ideias entre si e 
entre os Diretores, para que tenhamos mais produtividade e proximidade. 
Precisamos ser mais participativos.

Onde fica localizada a Delegacia Regional do Rio Grande do Sul? 
Nossa delegacia fica na Rua dos Andradas, 1234 /s.905, Centro His-

tórico, Porto Alegre, RS. Funcionamos diariamente das 13h às 17 horas. 
Telefone para contato é: (51)  3228.6367. 

O que você achou da nova denominação da União, que agora é 
UNEICEF? 

Confiamos na visão empresarial de nosso Presidente, Armando Fi-
lardi e de sua Diretoria ao tomar suas decisões. Tenho certeza que foi 
para o melhor desta instituição. 

Qual mensagem a senhora deixa para os associados da UNEICEF?
Acreditem em nossa Associação. A Diretoria e os Delegados estão 

sempre conectados com tudo que acontece e estão interessados em tudo 
que interessa a você colega. Trabalhamos, concordamos ou discordamos 
entre nós, mas disso sempre sairá alguma coisa em favor dos associados. 
As lutas são pela coletividade, nunca pelo individual. Se a Associação for 
forte, todos ganharão.

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, 
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.

•Próteses (Coroa e Bloco em Metal ou Resina)

• Odontopediatria

• Radiologia

• Prevenção

• Urgências

R$14,50
MENSAL/ POR PESSOA

PLANO

ODONTOLÓGICO

POR APENAS
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FALA dELEGAdo mardir Kurrle
delegacia Regional do Rio Grande do Sul

Concursada da Caixa Econômica Federal desde 1974 e há 10 anos à frente da Delegacia Regional do Rio Grande do Sul, Mardir Kurrle, tem um longo histórico de traba-
lho nas agências da CAIXA do Sul do país, entre elas nas cidades de São Lourenço do Sul, Canguçu, Pelotas e Porto Alegre. Desde quando assumiu a Delegacia Regional 
da UNEICEF em 2004, seu trabalho tem sido realizado com muito afinco na busca por maiores benefícios e qualidade de vida aos associados da Regional que administra.  
Diante de tamanha perspicácia, convidamos a Delegada para ser a entrevistada dessa coluna. Confira a entrevista com a Delegada do Rio Grande do Sul, Mardir Kurrle: 
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Com muita animação e alegria foi realizada 
em 13 de junho, no sindicato dos Bancários, 
a festa junina da UNEICEF de Sergipe. O 
evento contou com o sorteio de um balaio 
junino, além de presentes para os aniversa-
riantes, comidas típicas e bebidas.

A Delegada Roseli Demboski Pinter, da Dele-
gacia Regional da UNEICEF de Santa Catari-
na, concedeu o título de sócio benemérito, in 
memoriam, ao Dr. Sigfrido Francisco Carlos 
Giardino Graziano. O título foi entregue à es-
posa de Sigfrido, Cacilda Arantes Graziano e 
ao seu filho, Ubiratan Giardino Graziano. 

A Delegacia Regional de Pernambuco 
realizou em maio sua missa de Páscoa, 
na Igreja Santo Antônio. Após a cele-
bração, os associados foram convida-
dos para um belo café da manhã com 
direito a uma mesa de far tas opções. 

O escritório Marques de Oliveira Advoga-
dos, que presta serviço para a UNEICEF, 
encontra-se à disposição dos associados 
que desejam entrar na justiça para impe-
trar ações de pagamento do FGTS sobre 
o auxílio alimentação. Os atendimentos na 
Sede da Associação acontecem sempre às 
quartas-feiras das 14h às 16h, com o Dr. 
Marcus Vinicius. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (21) 2262-0767, 
ramal 9  ou (21) 2531-2604, escritório Mar-
ques de Oliveira. 

A UNEICEF se solidariza 
com os familiares do asso-
ciado da Regional de Juiz 
de Fora, Francisco Giffo-
ni, que faleceu em de-
zembro de 2013. Antes 
de seu falecimento, Gi-
ffoni escreveu uma linda 
mensagem na qual pon-
dera que “Deus, por meio 
de Jesus Cristo, nos ensinou 
o caminho da vida e da realização plena, que 
só se alcança por meio do amor”. 

A UNEICEF reúne todas as quartas-feiras, 
às 14h em sua Sede, na Av. Rio Branco, 174, 
30° andar, os associados que desejam par-
ticipar do Círculo Bíblico. O encontro é dedi-
cado à leitura e estudo de textos sagrados 
da bíblia. São também feitas orações em 
prol de colegas e seus familiares, inclusive 
os hospitalizados. Venha fazer parte do Cír-
culo Bíblico da Entidade. Mais informações 
podem ser obtidas com Petrina, através do 
telefone (21) 2262-0767, ramal 1. 

O Dia do Idoso é comemorado 
em 1° de outubro e a data ser-
ve como uma reflexão, tanto 
para os idosos quanto para 
aqueles que ainda não 
chegaram nesta fase da 
vida. A contempla-
ção deste dia 
deve ser feita 
sob a perspecti-
va da situação do 
idoso no país, além 
de seus direitos e dificuldades. Isso porque, 
suas aposentadorias não chegam nem perto 
do suficiente para garantir as despesas fa-
miliares com alimentação, moradia, saúde, 
transportes, educação, vestuário, higiene, 
lazer, entre outros. Porém, a esperança é a 
de tempos melhores e a luta da UNEICEF 
vem sempre ao encontro das principais ne-
cessidades e reivindicações desses que já 
fizeram e continuam contribuindo muito para 
o crescimento do Brasil. Apesar das adver-
sidades, a UNEICEF parabeniza a todos os 
idosos do país por essa data tão importante! 
Feliz Dia do Idoso!

O Ministério da Saúde anunciou que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) irá ofe-
recer um medicamento oral para o tra-
tamento da esclerose múltipla. A novi-
dade fica por conta de o tratamento ser 
via oral, pois até então, a abordagem 
da doença era feita apenas por meio de 
medicamentos injetáveis. A expectativa 
é que o novo medicamento esteja dispo-
nível na rede pública de saúde a partir 
de janeiro de 2015. 

Aposentado da CAIXA, após 30 anos de 
serviço, Silvio Guimarães, que é associa-
do da UNEICEF, vem nestas eleições como 
candidato a Deputado Estadual pelo PTB/
RJ. Caso seja eleito, ele pretende se empe-
nhar na prática de elaboração de projetos 
e aplicação nas áreas de saúde, educação 
(solução que evitará as constantes e longas 
greves que são de interesse dos governos 
e prejudiciais a população), transportes (mu-
danças que reduzirão o número de carros 
na Av. Brasil e a superlotação dos trens da 
SUPERVIA) e tributária (por ser minha for-
mação muito poderei contribuir para o nosso 
Estado). Além de buscar atuar na solução 
da necessidade dos aposentados, colegas 
da ativa e da população de uma forma geral. 
Silvio Guimarães é 14451. 

Coral das Associações da Caixa Econômi-
ca Federal esteve presente, como de tradi-
ção, na missa de Ação de Graças em ho-
menagem aos 56 anos de aniversário da 
UNEICEF, no dia 25 de julho, no Convento 
de Santo Antônio, no Largo da Carioca, Rio 
de Janeiro. Conduzido pelo Maestro Sérgio 
Simões Menezes, o grupo mais uma vez en-
cantou a todos com suas vozes angelicais e 
hinos católicos. E para quem gosta de can-
tar e tem como característica a assiduidade, 
as inscrições para participar do coral estão 
abertas. Basta que o interessado fale com 
a Ana Maria Paulos, através do telefone: 
(21) 98885-5367, pelo e-mail: ana.paulos@
globo.com ou com o Maestro Sergio, no te-
lefone: (21) 99803-5584. Ta aí, uma oportu-
nidade levar mais leveza ao mundo. 

Preocupado com possível ausência, no futuro, de fonte literária que reavivasse a memória 
histórica da vida da instituição, o então Presidente da Caixa Econômica Federal do Rio de 
Janeiro vinha preparando um livro que preenchesse esta lacuna.
Em determinado dia, convocou seu Chefe de Gabinete e o destacou para mais uma mis-
são.
-Veja lá, na “Carteira de Hipotecas” quem é o responsável pelo Arquivo. Peça para loca-
lizar os dois primeiros processos de empréstimos hipotecários aqui abertos, que eu vou 
mandar fotografá-los.
Dois dias depois, fez a cobrança:
-Como é, conseguiu os processos?
-Mais ou menos... Respondeu, constrangido, o Chefe de Gabinete.
Que aconteceu, homem?
-Uma coisa inesperada...
-Que coisa inesperada? Não os acharam? Perderam-se?
-Antes fosse! Localizei o funcionário, como pediu. Funcionário exemplar, conhecido por 
todos por sua eficiência...
- E daí, cadê os processos?
-Chegaram até minhas mãos no dia seguinte.
- E então, qual e o problema?
- O problema é que o colega do Arquivo verificou que as capas dos processos estavam 
sujas, desbotadas e já um tanto atacadas pelas traças.
- Melhor ainda, homem! É justamente a soma destes detalhes que dá maior autenticidade 
aos documentos!
- Também concordo, mais aí é que está a tristeza... Zeloso, caprichoso demais, o funcioná-
rio, por iniciativa própria e com as próprias mãos, achou por bem destruí-las e substituí-las 
por capas novas, atuais, caprichando na caligrafia das letras e números. Justificou que, 
só assim, os processos seriam dignos de manuseio pelas mãos do Senhor Presidente!
Alternativa do Administrador Mor, muito contrariado: foram fotografados os terceiro e 
quarto processos.
(Narrativa do colega, advogado aposentado, Murilo Cortes)
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* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE

No balcão da Agência de Penhores o homem oferecia o liquidificador para avaliação. 
Quem o atendeu foi um colega que, naquele dia, ou por força de um chopinho a mais, 
ou porque era lento assim mesmo, andava meio distraído, falando meio arrastado e 
até gaguejando:
-Me dá também sua carteira de identidade...
Levou a máquina para uma mesa de testes, bem defronte, ligou-a. Ouviu um barulho 
anormal, se dirigiu ao cliente:
-Este liquidificador num deve estar bom não. Tá com um barulho meio esquisito.
Só então se apercebeu da expressão de espanto do cliente, olhos arregalados, boca 
aberta, rosto um pouco pálido. Invocado, engrossou:
- Que é que houve cara? Por que está me olhando assim?
A resposta demorou a vir, em voz titubeante:
- O senhor... O senhor... Colocou minha carteira de identidade dentro do liquidificador!
                                          

F I M
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Campanha 2014 dos empregados da CAIXA 
reivindica 12,5% de reajuste salarial

Já foi dada a largada para a campanha sala-
rial 2014 dos bancários da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF). Entre as principais reivindicações 
da pauta específica dos trabalhadores do ban-
co estão: 12,5% de reajuste salarial, combate 
ao assédio moral e sexual, extensão do SAÚDE 
CAIXA para aposentados pelos PADVs, jornada 
de seis horas para todas as funções sem redu-
ção de salário, entre outras.

A pauta específica da CAIXA foi definida em 
agosto, durante a reunião da Comissão Execu-
tiva de Empregados (CEE/Caixa), em Brasília. 
E, ao que tudo indica, se os bancários se reu-
nirem com a mesma força e coesão da campa-
nha passada, suas demandas serão atendidas. 
Nela, ainda constam itens como o fim do voto 
de minerva, mais empregados por setor, isono-
mia, vale-cultura para todos os empregados, 
etc. Veja ao lado a pauta específica dos empre-
gados da CEF:

> Combate ao assédio moral e sexual.

> Fim do voto de Minerva na Funcef.

> Incorporação imediata do REB ao Novo Plano.

> Extensão do SAÚDE CAIXA para aposentados por PADVs.

> Mais empregados por setor.

> Jornada de seis horas para todas as funções 

sem redução de salário.

> Registro do ponto para todos os empregados.

> Isonomia para empregados admitidos a partir de 1998.

> Fim do programa Gestão de Desempenho de Pessoas.

> Vale-Cultura para todos os empregados.

Pauta Específica da CAIXA

No mês de agosto a família economiária, per-
deu um guerreiro e grande companheiro o Pre-
sidente da Federação Nacional das Associações 
de Aposentados e Pensionistas da  Caixa Econô-
mica Federal (FENACEF), Dr. Décio de Carvalho.

Vítima de um fatídico AVC hemorrágico, Dé-
cio faleceu no Hospital Santa Luzia, em Brasília, 
Distrito Federal.

Ele era empregado aposentado da CAIXA, 
integrante da Comissão Executiva dos Emprega-
dos (CEE/CAIXA) e atuava na condição de Presi-
dente FENACEF desde 1991.

A Diretoria da UNEICEF manifesta seu pro-
fundo pesar e se solidariza com a perda de um 
especial companheiro de lutas que, mesmo nas 
eventuais discordâncias, seu respeito aos pensa-
mentos dos colegas sempre foi de extrema ele-
gância. Aos familiares, amigos e companheiros 
do Dr. Décio, a Associação deixa aqui registrado 
os mais sinceros desejos de coragem e condo-
lências pela perda do inesquecível líder.

FENACEF perde 
um guerreiro

Após o início das obras no 31° andar do prédio 
da Caixa Econômica Federal (CEF), famosamente 
conhecido como Barrosão, no Centro da cidade ca-
rioca, a Sede administrativa da UNEICEF, juntamen-
te com todos os seus departamentos, foi transferida 
para três salas no 30º andar do mesmo prédio. Po-
rém, o espaço provisório é pequeno e não atende 
as necessidades dos associados provocando, desta 
forma, transtorno nos atendimentos.

As três salas do 30° andar representam apenas 
1/3 do espaço que a UNEICEF ocupava no 31º an-
dar. Desta forma, os mais diversos setores estão 

funcionando em uma mesma sala sem qualquer 
divisória e privacidade, causando desconforto aos 
sócios que procuram os serviços da Associação. 
Isso sem contar que, por falta de espaço, os funcio-
nários e Diretores se vêm obrigados a fazer suas re-
feições nas próprias mesas de trabalho, bem como 
as reuniões dos Conselhos e palestras de temas 
médicos, que vêm acontecendo com excessiva difi-
culdade, causando assim, a diminuição do número 
de participantes.

Em virtude de todas essas dificuldades e des-
confortos causados pela falta de espaço, o Pre-

sidente da União Nacional dos Economiários da 
Caixa Econômica Federal, Armando Filardi, pede 
desculpa aos sócios, além de contar com a compre-
ensão dos mesmos sobre a situação. “Essa conjun-
tura, mesmo que temporária, vem trazendo signifi-
cativos transtornos no atendimento aos associados 
que procuram nossas diversas áreas como o ser-
viço social, sócio cultural, saúde e bem-estar, as-
sistência jurídica, previdenciário, tesouraria, entre 
outras. Porém, temos a esperança do breve retorno 
às nossas dependências de origem, no 31° andar”, 
explanou Filardi.

Atuais dif iculdades operacionais fazem 
crescer ainda mais o desejo de retorno
da UNEICEF para o 31° andar
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Aposentados podem entrar na Justiça por revisão do FGTS

Assoc iados  par t ic ipam de  apra z íve l 
passeio na cidade serrana de Teresópolis

Devido às alterações no cálculo da Taxa Referen-
cial (TR) dos Fundos de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), o rendimento do trabalhador brasileiro 
deixou de ser corrigido desde 1999. O governo fede-
ral deixou de aplicar a TR conforme a inflação anual 
e, este fato, contribuiu para defasagem do dinheiro 
dos trabalhadores desde então.

Desta forma, todos os trabalhadores que tiverem 
algum saldo em seu FGTS entre 1999 e 2013, apo-
sentados ou não, têm o direito de requerer a revisão 
judicial dos cálculos, a fim de reaver suas perdas, 

que podem chegar a quase 88,3% do valor do fundo. 
No entanto, como existem inúmeros entendimentos 
sobre a matéria nos tribunais, ainda não é possível 
afirmar ganho de causa em todas as ações requeri-
das.

Diante disso, o escritório de advocacia Matias Ad-
vogados Associados (MAA), que presta serviço para  
a UNEICEF, encontra-se à disposição dos associa-
dos da Entidade para impetrar ações para o resgate 
dessas perdas, devido ao erro na correção das con-
tas do FGTS.  Os documentos necessários para dar 

entrada ao processo são: CPF, RG, comprovante de 
residência e CTPS.

Os associados com saldo na conta do FGTS en-
tre 1999 a 2013 devem procurar a Dra. Nathalie Diniz, 
na Sede da UNEICEF, sempre das 10h às 12h, para 
que a advogada possa dar entrada com o processo 
na justiça. Para maiores informações sobre como 
buscar revisão do FGTS basta ligar para o telefone 
(21) 2262-0767, ramal 9 ou para o escritório Matias 
Advogados, através dos telefones: (21) 2262-4945 ou 
(21) 2210-1554. 

Os associados da UNEICEF se reuniram no 
dia 16 de agosto para, mais uma vez, aproveitar 
uma das edições do já tradicional evento organi-
zado pela Entidade: o Passeio da Amizade. Desta 
vez, a visita foi na encantadora cidade serrana de 
Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, onde 
todos puderam aproveitar os encantos do local e 
admirar as famosas formações rochosas como a 
Pedra do Sino e o pico Dedo de Deus. 

Quem esteve no passeio pôde ainda conhecer 
e visitar os principais e célebres pontos turísticos 
da cidade como a feirinha, a sede da CBF (Confe-
deração Brasileira de Futebol), entre outros atrati-
vos encantadores, além de se deliciarem com um 
almoço saboroso na cidade. Com certeza foi um 
dia inesquecível aos que puderam fazer o diverti-
do turismo na fria e charmosa região serrana. 

Aberto a todos os associados da Entidade, o 
Passeio da Amizade é um encontro que aconte-
ce sempre em um lugar diferente, para que os 
aposentados possam, além de conhecer novos 
ambientes, ter mais uma opção de lazer e en-
tretenimento. A UNEICEF sempre busca ofere-
cer formas de interação e confraternização ao 
seu quadro associativo, prezando principalmen-
te, pela qualidade de vida e bem-estar dos seus 
aposentados.

Os associados que desejarem participar do próxi-
mo passeio, com data marcada para dezembro (ver na 

página 16) ou saber mais informações sobre esses 
encontros, podem ligar para o Sócio Cultural da UNEI-
CEF, através do telefone: (21) 2262-0767, ramal 4, e 
falar com Georgette, Andréia ou Rita.  Vale ressaltar 
que, quem quiser participar, precisa reservar vaga 
com antecedência. 
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Passeio e Almoço da Amizade levará 
associados para o Sul de minas Gerais

Gastos com cuidadores 
poderão ser abatidos 
no Imposto de Renda

A Secretaria Sócio Cultural da UNEICEF prepa-
rou mais um passeio imperdível para os associados. 
Desta vez, a viagem será para a cidade de São Lou-
renço, localizada no Sul de Minas Gerais, com saída 
do Rio de Janeiro, às 7h30, em 5 de dezembro e 
retorno no dia 7 do mesmo mês.

Para os sócios da UNEICEF, o preço do pacote, 
que inclui o transporte, 2 diárias no hotel Solares, 
café da manhã e almoço no restaurante Ceringueira, 
sai por R$ 450,00. Para os não sócios, o custo é de 
R$ 470,00. Ambos os valores podem ser parcela-

dos em até três vezes, com vencimento das parcelas 
para o dia 20, dos meses de setembro, outubro e 
novembro. 

Associados, façam agora mesmo sua reserva. 
Entrem com contato com o departamento Sócio Cul-
tural da UNEICEF, através do telefone (21) 2262-
0767, ramal 4. Falar com Georgette, Andréia ou Rita. 
Não percam a oportunidade de conhecer uma das 
mais belas e tranquilas cidades de Minas, que faz 
parte do Circuito das Águas, com a presença da na-
tureza na Serra da Mantiqueira. 

Tramita no Senado um 
Projeto de Lei que propõe que 
os gastos com cuidadores de 
idosos sejam descontados 
do Imposto de Renda (IR). 
Com isso, os contribuintes 
que tiverem esse tipo de 
despesa poderão abatê-la, 
pagando menos no ajuste 
anual ou recebendo uma res-
tituição maior.

O texto, que foi aprovado na Comissão de Assun-
tos Sociais do Senado, mas ainda precisa passar pelo 
crivo da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), é 
de autoria do Senador Waldemir Moka (PMDB-MS). 
Segundo ele, o objetivo da proposta é estimular as fa-
mílias a contratarem profissionais especializados para 
cuidar dos idosos, para que os mesmos tenham aten-
dimento mais adequado.

Ainda de acordo com o Projeto de Lei, por mais 
que a perda do governo seja grande em um primeiro 
momento, a economia na rede pública de saúde tam-
bém seria significativa, pois a maioria das internações 
de idosos é por acidentes domiciliares. 

No próximo evento a visita será à l inda cidade de São Lourenço 

Pág. 16 | SETEmBRo | oUTUBRo | 2014 | www.uneicef.com.br o Aposentado é a uneicef. A uneicef é o Aposentado!


