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Missão cumpr ida no 36º 
Simpós io  da Fenacef

Futura Bancada 
Economiár ia poderá
ter apoio de Nilton 
Salomão e do
Deputado 
Alessandro Molon

Presidente Filardi consegue aprovação 
de duas das três proposições

ASSISTÊNCIA 
MÉDICA A 

FAMILIARES

PROGRAMA DE 
PRESERVAÇÃO 
DA SAÚDE DOS 
APOSENTADOS 

DA CAIXA 
(PPSA)

Obras no Bar rosão avançam e UNEICEF deve
retornar ao 31º andar já no próx imo semestre
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Jurídico da UNEICEF busca direitos dos 
aposentados e pensionistas do ex-Sasse 

Lei dispensa idoso doente 
de  compa re ce r  a
órgãos públicos 

Após diversas tentativas 
junto ao INSS em processos 
de associados que estão com 
o valor dos seus benefícios 
congelados desde 1998 ou a 
partir da concessão da pensão 
por morte, restou-nos apenas a 
alternativa jurídica no propósito 
de corrigir tais distorções e in-

justiças.
Portanto, através do escritó-

rio de advocacia credenciado, a 
UNEICEF está convocando os 
associados que se encontram 
nessa situação, a entrarem em 
contato com a funcionária Sue-
ly, responsável pela análise e 
informação das solicitações da 

área previdenciária e/ou com o 
responsável pelo setor jurídi-
co, Carlos Barcelos, para mais 
esclarecimentos e orientações 
sobre o assunto. Telefones 
para contato: (21) 2262-0767, 
ramais 20 e 24 / (21) 3980-3075 
ou através do e-mail: juridico@
uneicef.com.br.

Muitos de nós, cidadãos bra-
sileiros, somos leigos em nos-
sos direitos por, na maioria das 
vezes, falta de informação. Pre-
ocupada em melhor informar os 
seus associados a UNEICEF 
busca divulgar notícias constan-
temente de interesse dos apo-
sentados, pensionistas e tam-
bém dos empregados ativos da 
Caixa Econômica Federal (CEF).

Seguindo esta linha, cabe a 
pergunta: você sabia que exis-
te uma lei que dispensa idosos 
que estejam doentes de com-
parecer a órgãos públicos para 
resolver assuntos pessoais? A 
lei já tem um tempo, sendo san-
cionada pela Presidenta Dilma 
Rousseff, em 18 de dezembro 

de 2013. A mesma prevê que 
nos casos em que o compa-
recimento do idoso ao órgão 
público for de interesse do go-
verno, a administração deverá 
providenciar uma visita à casa 
do paciente. 

Caso a ida ao órgão públi-
co seja para tratar de assunto 
pessoal do idoso, ele poderá 
indicar um procurador legal 
como representante. Ainda de 
acordo com a lei, o idoso en-
fermo também tem o direito a 
atendimento domiciliar pela pe-
rícia médica do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) ou 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), que emitirá o laudo mé-
dico atestando sua condição. 
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ENCONTROS E DESENCONTROS
Ir ao encontro... Encontrar pessoas iguais... Preten-

der encontrar-me com eles... Ir ter com... Poder estar entre 
duas ou mais pessoas. Acontecimento que proporciona o 
encontro de diversas pessoas em um determinado lugar, em 
geral para discutirem assuntos de importância para os parti-
cipantes ou mesmo, até com fins recreativos. Os encontros 
recebem várias conceituações: Congressos, Reuniões, Semi-
nários, Colóquios, Conclaves, Conferências, Convenções ou 
Reuniões. Os nossos são chamados de Simpósios. As deno-
minações dependem em geral dos assuntos a serem tratados; 
profissões dos seus integrantes; do gênero e da idade dos 
participantes. Simpósio significa a segunda parte de um ban-
quete ou festim, momento em que os convidados bebiam e co-
miam, entregando-se a diversos jogos e brincadeiras. Os téc-
nicos, cientistas, escritores, artistas e até os economiários se 
reúnem para discutir temas determinados, de interesses em 
comum. No ENCONTRO, começam também os DESENCON-
TROS e, no lugar de unir-se, ligar-se, entender-se, acontecem 
os confrontos e colisões. Esbarra-se, separa-se, afasta-se, e 
outras disjunções ocorrem nos encontros. Os participantes 
de diversas regiões do país, com suas culturas e problemas 
distintos, dão um colorido especial e admirável aos trabalhos. 
São todos economiários brasileiros. O idioma é o mesmo, os 
sotaques e as cadências ao falar nos dão a ideia da imensidão 
de nossa terra. 

O que pensam e o que dizem na verdade, é o que 
importa. 

As sessões começam sempre com a fala dos ges-
tores que tomam uma parcela significativa do tempo total dis-
ponível. 

Em seguida, chegado o momento dos aposentados 
falarem, para surpresa de todos, o primeiro a falar faz elo-
gios, dá adjetivos e qualificações sucessivas com exageros 
ao dirigente – postura que, naturalmente, quebra o ímpeto de 
possíveis cobranças ou críticas a serem feitas. Lamentável, 
nada louvável. Em se tratando do SAÚDE CAIXA, esclareço 
que não vejo somente malfeitos. Não! Existem coisas posi-
tivas, sim! Contudo, nossa assistência medica já foi melhor. 
Sem dúvida, foi superior. Diariamente dificuldades em inter-
nações, reembolsos ridículos concedidos aos seus usuários, 
a transferência de pacientes de forma inadequada, por abso-
luta ausência de credenciamento de ambulâncias ou serviços 
específicos de remoções. São impraticáveis, em situações 
de urgências, transferir de casa para o hospital um enfermo, 
como também de um hospital para outro hospital ou para sua 
residência, quando recebe alta hospitalar, devido a impossi-
bilidade ainda de caminhar por estar recém-operado, por ne-
cessitar os últimos cuidados para o retorno em segurança à 
sua residência. 

Peço aos colegas que estão lendo esse editorial, por 
favor, não me considerem uma pessoa pessimista, ingrata, 
injusta, não sou mesmo, e quem me conhece e convive comi-
go, desculpe-me a pretensão, reconhece sim, que sou grato, 
conciliador e até afetuoso. Reconheço com alegria que, sob o 
ponto de vista material, quanto a atenção e recebimento aos 
participantes, tudo ocorreu da melhor forma possível. Pela pri-
meira vez não foi necessário entrar em longas filas para os 
jantares festivos. Muito bom!

Contudo, espiritual e sentimentalmente, novamente 

me senti mal, desconfortável, prejudicado por não conseguir 
defender minhas proposições de forma adequada, com a tran-
quilidade que me era roubada, cada instante com cobranças 
de tempo e prazo para encerrar nossa exposição (faltam cinco, 
quatro, três, dois minutos, acabou o tempo!). Situação já vivida 
anteriormente. Parecendo-nos um convite ou solicitação su-
til, astuta e até engenhosa de nos dizer: “não apresente mais 
no futuro outras proposições”, já que, como afirmei, sofremos 
esse tipo de constrangimento em Simpósios anteriores. O 
colega se achava patrão ou que ele era um “se achão”, uma 
pessoa que “se acha” e se comporta como se fosse superior 
as demais. Entendi o recado, já o desculpei e até desprezo o 
acontecido. Por desejo, aplauso e aprovações da plateia, tive-
mos a aceitação de duas de nossas três propostas apresen-
tadas que foram transmitidas com rapidez e pressa à plateia 
de certa forma, até nervosa e precipitada: PPSA – Programa 
de Preservação a Saúde dos Aposentados, (a exemplo do 
que existe para os empregados da ativa, que realizam exames 
complementares uma vez por ano próximo aos seus aniversá-
rios sem descontos na rubrica 4461). Assistência aos Fami-
liares pelo SAÚDE CAIXA (por adesão, como ocorre no pla-
no de Saúde do Banco do Brasil CASSI-FAMÍLIA), e por fim, 
a publicação de um Livro de Credenciados, com (relação de 
hospitais, clínicas, médicos e serviços cadastrados pelo SAÚ-
DE CAIXA com endereços, telefones, especialidades e outras 
informações, para atender os economiários). Incrivelmente, 
proposta não aceita e que trata-se de uma necessidade in-
questionável e obrigatória por força até de leis e normas da 
ANS – Agência Nacional de Saúde, mas como leis e normas 
em nosso pais não foram feitas para serem obedecidas, nada 
podemos fazer. 

Novamente desculpem-me, mas peço que entendam 
que sou representante de um grupo de economiários APO-
SENTADOS – pessoas com muitas ou razoáveis limitações 
(visão, audição, etc), que já as reconheço em mim mesmo. 
Temos associados em 16 estados, são 18 Delegacias Regio-
nais. Como médico, acompanho os avanços da Medicina, e 
sei, por exemplo, que ganhamos nos últimos 50 anos cerca de 
20 anos a mais de vida, um bom pedaço de existência que te-
mos que defender! Por vezes, parece que não querem nos dar 
essa vidinha a mais! Único lucro, rendimento e gratificação até 
agora ganhos! Aqueles que têm todas as formas de assistên-
cia a sua saúde e vida, meus parabéns. Quando critico, faço 
em função do Rio de Janeiro e vários estados onde temos os 
associados, insatisfeitos, com lamúrias e descontentes com a 
assistência médica recebida. O SAÚDE CAIXA é um só. Por-
que uns tem o necessário e outros não? É questão puramente 
de gestão! 

Caros colegas que não têm queixas entendam nos-
sas dificuldades. Só nos resta diante desse destino esperar 
as melhorias e vivermos em permanente espera e ansiedade. 
A princípio não existe ansiedade boa, particularmente para os 
economiários que têm como característica o pensamento vol-
tado para o futuro, sempre nebuloso. A ansiedade é o transtor-
no psiquiátrico mais frequente nos dias atuais. Há um descon-
forto e uma angústia frequentemente expressa em sintomas 
físicos. A ânsia causa dor, aperta o peito e torna a respiração 
difícil. Com o pensamento sempre voltado para o futuro, com 
a sensação de que nos ronda algo muito ruim em um mundo 
nos levando em direção a um abismo da alma, a DEPRES-

SÃO – assunto que já tratamos. E doença psíquica grave que 
tem no mundo, levado a morte por várias co restaurante do 
Iate Clube, na morbidades por ela causada e que hoje, chega 
a quase um milhão de vítimas devido a própria autodestruição. 
É a verdade, acreditem! O número de suicídio por depressão 
é gigantesco. Vivemos em uma combinação entre comédias, 
dramas e tragédias. Somos feitos de carne, mas temos que 
viver como se fôssemos de ferro. Vivemos ligando, desligan-
do, parando e correndo. Estamos queimando todas as nossas 
reservas, até aquelas que você desconhecia possuir. 

Finalizando a principal característica da ansiedade/
depressão, é o pensamento voltado para o futuro. A sensação 
permanente de que algo desconfortável ou mesmo catastrófico 
pode acontecer. Poderiam nos dar a isonomia com bancos 
estatais que não acontece nunca; o horror e desastre de um 
possível aumento na contribuição à FUNCEF, devido a um 
provável déficit na Fundação que tanto falam; o SAÚDE CAIXA 
em declínio; acabar com o descaso, desprezo e negativa a 
Assistência Médica para com o pessoal no PADV; a liberação 
de tickets de alimentação para todos, independente do 
resultado da justiça, uns recebem e outros não; o processo 
de recuperação de perdas salariais; e outros direitos perdidos. 
Felizmente, quem sabe? Há saída sim! Há a possibilidade 
de reconciliar-se primeiro, subjetivamente, acreditando nas 
promessas dos gestores, depois, concretamente com nossa 
mãe, a CAIXA, que é rica, mas trata seus filhos como órfãos, 
empobrecendo-os a cada ano que passa. 

Quando retornarmos após os Simpósios, as primei-
ras e quase únicas perguntas que me fazem são: “o que foi 
resolvido?” “Qual é a novidade?” Nada ou quase nada foi re-
solvido. Novidades? Parole... Parole... Parole... Também res-
pondo. “E suas propostas que foram aceitas, sabe quando 
poderão ser aplicadas?” Também não sei! Todas as nossas 
e muitas outras propostas excelentes que foram aprovadas, 
não têm datas para serem aplicadas. Daqui para frente, es-
tamos entregues unicamente a consciência dos nossos 
gestores. A consciência precisa se resolver sabendo escutar, 
tendo atenção aos fatos ao seu redor e até mesmo, sempre 
que possível, fazendo autocríticas. Precisamos de pessoas 
que pelo menos nos escute, sem isso, o consciente não se 
resolve. A nossa verdade pode estar entre várias verdades. 
A nossa pode ser diferente das deles. Contudo, ainda tenho 
fé na consciência dos nossos gestores. O corpo e o cérebro, 
portanto são públicos, expostos, externos, inegavelmente ob-
jetivos; a mente como o inconsciente são privados, ocultos, 
internos e muitas vezes perigosos. Apesar de escondida, a 
inconsciência é o universo pessoal de cada um e surge dis-
farçada (como sonhos, atos falhos e maldades, por exemplo) 
e vão influenciar nossas vidas. Estímulos subliminares ou até 
quem sabe estímulos claros, escancarados e abertos, talvez 
possam influir as decisões de nossos gestores. Precisamos 
falar juntos, lutar unidos pelos nossos direitos perdidos.

Você é o que você faz! Nós somos o que nós faze-
mos! Vamos nos unir! Vamos acreditar! Ter mais esperança 
em uma CAIXA e em uma FUNCEF, corrigindo suas omissões 
e enganos em futuro próximo. 

Que Deus abençoe a todos! (nós e eles).
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF

Armando filardiEditorial
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Associado da Delegacia 
Regional de Sergipe é
eleito deputado estadual

Aposentados se reúnem no Iate Clube 
para mais um encontro mensal

Os companheiros sergipanos obtiveram 
um apoio de peso e uma maior representa-
tividade dos empregados e aposentados da 
CAIXA, na Assembleia Legislativa de Sergi-
pe, com a eleição do associado da Delegacia 
Regional de Sergipe, Luciano Azevedo Pi-
mentel (PSB), como deputado estadual pelo 

município.
Com uma votação expressiva de 26.158 votos, que 

deu a ele a 16º colocação perante os outros eleitos, o 
mais novo parlamentar tem como meta de mandato pro-
por projetos voltados para a área de educação, saúde, 
acessibilidade, moradia, segurança da população e de-
senvolvimento econômico do Estado. 

Luciano Azevedo Pimentel tem uma vasta experiên-
cia na Caixa Econômica Federal de Sergipe, ocupando 
diversas colocações importantes como cargos de Geren-
te de Recursos Humanos; Instrutor; Gerente Geral em 
agências; Gerente de Relacionamento na Superintendên-
cia; além de ter sido Superintendente Regional da CEF e 
Secretário de Planejamento do município de Aracaju. 

A Diretoria da UNEICEF felicita a eleição do associa-
do e então deputado estadual e estima que o mesmo rea-
lize um excelente mandato.

Com objetivo de proporcio-
nar momentos de lazer e confra-
ternização entre os associados, 
ex-funcionários da Caixa Econô-
mica Federal, a UNEICEF promo-
veu no dia 29 de outubro, mais 
uma edição do Almoço dos Apo-
sentados. Desta vez, o encontro 
aconteceu no badalado restau-
rante do Iate Club, na Urca, zona 
sul do Rio de Janeiro.

Além de uma gama de as-
sociados, estiveram presentes o 
Presidente da UNEICEF, Arman-
do Filardi, os Diretores Gilberto 
Cabral, Samuel Brasil, bem como 
Milton Ximenes, que tiveram a oportunidade de pas-
sar uma tarde inesquecível, experimentar as iguarias 
da casa e relembrar os bons momentos vividos du-
rante os tempos de Caixa Econômica.

O Almoço dos Aposentados é um evento tradi-
cional, aberto também aos aposentados ativos da 
CAIXA, residentes no Rio de Janeiro. Quem estiver 
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interessado em participar das próximas edições, 
pode se cadastrar junto à Secretaria da Associação, 
através do telefone (21) 2267-0767, ramal 1 e falar 
com Petrina. Mas, vale destacar que, as despesas 
de consumo durante o encontro são individuais, 
desta forma, cada um arca com seus gastos. Venha 
participar você também!
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Serviço Social da UNEICEF tem seu excelente 
trabalho reconhecido e aprovado pelo quadro social 

UNE ICEF  fe cha  ano  de  2014  com  g r ande  fe s t a 
de  Na t a l  pa r a  os  a s so c iados  e  f ami l i a re s

Honrando o compromisso e objetivo de prestar as-
sistência de qualidade aos economiários aposentados, 
pensionistas e ativos da CEF, a União Nacional dos 
Economiários da Caixa Econômica Federal (UNEICEF) 
oferece diversos serviços e orientações ao seu corpo 
associativo, entre eles, o Serviço Social da Entidade. 

Uma prova de que o trabalho vem sendo reconheci-
do pelos associados é o aumento na procura dos servi-
ços oferecidos por esse departamento da Associação. 
Somente nos meses de setembro a novembro, a equi-
pe do Serviço Social da UNEICEF realizou 140 visitas 
hospitalares, 237 atendimentos via celular - através do 
número (21) 99988-3512 - e 256 pedidos de reembolso 
no SAÚDE CAIXA. 

Além disso, foram solicitados 46 pacotes de fral-
das, 44 pedidos de abertura de processos no SAÚ-

DE CAIXA, 80 auxílios anestesia a titulares, entre 
outros requerimentos realizados com sucesso. A va-
lorização desses atendimentos foi reconhecida tam-
bém através do aumento no quadro associativo da 
UNEICEF, que nos últimos onze meses, obteve 31 
novas fichas cadastrais. 

A UNEICEF visa, através do Serviço Social, res-
guardar a saúde e a qualidade de vida dos seus asso-
ciados. Por isso, os sócios residentes no Rio de Janei-
ro que estiverem precisando dos serviços prestados 
por essa área social, podem solicitá-los diretamente 
na Sede da Associação, no 30º andar do prédio da 
Caixa Econômica Federal, o Barrosão, no Centro do 
Rio de Janeiro, de segunda a sexta ou através dos te-
lefones (21) 2262-0767 (ramal 2) ou (21) 99988-3512.

Já os que estiverem lotados nos demais estados 

Para celebrar e encerrar mais 
um ano de vitórias e intensas lutas 
em prol dos economiários da Cai-
xa Econômica Federal, a UNEICEF 
convida a todos os seus associados 
e familiares a participar da festa de 
natal e comemoração dos aniversa-
riantes do terceiro quadrimestre, a 
se realizar no dia 18 de dezembro, 
às 13h, no Clube Casa Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria, localizado 
na Rua Hadock Lobo, 195, Tijuca, 
Rio de Janeiro.

A UNEICEF do Rio de Janei-
ro atualmente conta com cerca de 
4.000 mil associados que, por se-
rem atuantes, fortalecem ainda mais 
o propósito da Entidade. Por isso, 
para embalar a despedida de 2014, 
ano de muitas conquistas para a As-
sociação e seus sócios, muita músi-

ca, danças, festejos e brindes, além 
de um buffet natalino, preencherão 
a noite de festa. Mas, para partici-
par, os associados devem retirar os 
convites, junto à secretaria Sócio 
Cultural da UNEICEF, até o dia 17 
de dezembro.

Os aniversariantes dos quatro 
últimos meses do ano não pagam 
para participar da festa, já aos ou-
tros associados, bem como cônjuge 
ou 1 cuidador, será cobrado um va-
lor simbólico de R$ 10,00 por pes-
soa e, para os não sócios o convite 
sai a R$ 55,00. Vale lembrar que 
não será permitida a entrada no 
evento sem os convites em mãos. 
Por isso, não deixe para última hora!

Então associado, venha partici-
par desse importante evento e brin-
dar as alegrias e vitórias conquis-

tadas ao longo desse ano de 2014, 
para que 2015 seja ainda mais re-
pleto de energias positivas. Mais in-
formações podem ser obtidas atra-
vés do Departamento Sócio Cultural 
pelo telefone: (21) 2262-0767, ramal 
4, com Geogette ou Rita, de segun-
da à sexta, de 10h às 16h.

Venha comemorar junto com a 
UNEICEF. Não perca!

Atividades realizadas de setembro a novembro
VISITAS HOSPITALARES
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR 
AUXÍLIO ANESTESIA CÔNJUGE 
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR 
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR REGIONAL 
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS)
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA 
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA 
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA

140
80
26
22

7
3

256
44
46

237

Festa  natal ina  e  comemoração dos aniversar iantes do terce i ro  t r imestre  será  no d ia  18  de dezembro

do Brasil, precisam se dirigir a sua Delegacia Re-
gional, para que a mesma realize os trâmites junto a 
Sede da Entidade e os atendimentos sejam executa-
dos com rapidez e eficiência.
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Com o auxílio e boa vontade do Gerente Geral 
da Agência SÉ/SP, Ângelo Gomes de Andrade, do 
Gerente Geral da GILOG/SP, César Pucinelli, bem 
como de outras diversas autoridades do mundo 
CAIXA, a Delegacia Regional de São Paulo vem 
ocupando há cinco anos, o 10º andar do prédio da 
CEF – Superintendência Regional Sé/SP. Edifício 
este que faz parte da história dos ativos e aposen-
tados paulistanos.

Diante disso, a Diretoria da UNEICEF, através 
de seu Presidente Armando Filardi e da Delegada 
Regional de São Paulo, Maria Conceição Martin, 
externa os sinceros agradecimentos aos emprega-
dos da CEF pelo acolhimento que tiveram com a 
Regional locada nas dependências do prédio; a GI-
LOG/SP por ter cedido o espaço onde antes ficava 
a representação da Funcef, bem como pela doação 
do mobiliário; a Caixa Cultural, por ceder seu audi-
tório para a Delegacia realizar seus eventos e co-
memorações; não deixando de agradecer também 
a agência Sé/SP pelos atendimentos prestados aos 
associados em momentos de dificuldades:

Iniciadas devido a uma infiltração no telhado e pedras 
soltas na fachada, as obras no 31º andar do prédio da Caixa 
Econômica Federal (Barrosão), local onde funcionava a 
Sede da UNEICEF há mais de 50 anos, no Rio de Janeiro, já 
perduram quase um ano. E, por ser um reparo que depende 
das condições do tempo para sua eficácia, espera-se que o 
retorno da Associação para o antigo espaço aconteça até o 
final do primeiro semestre de 2015.

Agradecimento à CEF

Há cinco anos nosso endereço é o 10º andar 
do prédio da CEF – Superintendência Regional 
Sé/SP. Nos sentimos honrados, agradecidos 
e protegidos por estarmos neste endereço e 
podermos usufruir de toda sua estrutura.

Externamos nossos agradecimentos a todos 
os empregados da CEF que deram permissão 
para que a UNEICEF Regional São Paulo ficasse 
lotada nas suas dependências.

Agradecemos à GILOG/SP pela cessão do 
espaço onde ficava instalada a Representação da 
Funcef de São Paulo à UNEICEF e pelo mobiliário 
que nos foi doado, pois nossos associados foram 
beneficiados com uma Sede muito mais ampla e 
confortável.

Agradecemos a Caixa Cultural por nos ceder 
espaço para realizarmos nossas palestras e 
comemorações.

Agradecemos também à Ag. Sé/SP pelos 
atendimentos prestados quando acompanhamos 
o associado com dificuldade de resolver algum 
problema. 

Este prédio faz parte da história de nossos 
aposentados, pois, vários deles aqui trabalharam 
e recordam saudosos os bons momentos vividos.

Maria Conceição Martin
Delegada Regional São Paulo

Obras no Barrosão avançam e UNEICEF deve 
retornar ao 31º andar já no próximo semestreParcer ia cada

vez mais for te

CAIXA E UNEICEF

Delegacia Regional da UNEICEF funciona há mais 
de cinco anos em prédio da CAIXA em São Paulo

Em virtude dessas obras, todos os setores de serviços 
e também a Diretoria da Entidade foram transferidos para 
três pequenas salas no 30º andar do mesmo prédio, que 
representam apenas 1/3 do espaço que era ocupado 
anteriormente. Mudança esta, que vem causando 
significativos transtornos nos mais diversos atendimentos 
dos associados, bem como no trabalho da Diretoria e dos 
funcionários da Associação, que muitas vezes, se vêm 
obrigados a fazer refeições em suas próprias mesas.

Além disso, em dias de evento, os associados acabam 
prejudicados com o pouco espaço disponibilizado no 
“gabinetinho” do 30º andar, sala onde eventualmente 
acontecem os tradicionais ciclos de encontros e palestras 
da Associação, isso quando as mesmas não são 
canceladas. Outro fator que vem ocasionando transtornos 
na vida dos sócios e da Diretoria da UNEICEF é a 
transferência da farmácia da Entidade para o 30º andar, 
pois para que haja a efetiva mudança, regulamentada 
pela lei, é necessário um novo alvará de localização e 
inspeção regular do Conselho Regional de Farmácia que, 
habitualmente, apresenta exigências estruturais, que não 
estão sendo realizadas em função do retorno ao 31º andar. 

Mas enquanto as obras não são finalizadas, Armando 
Filardi pede, em nome da UNEICEF, a compreensão do 
quadro associativo da Entidade sobre as dificuldades 
dos atendimentos na Sede temporária. “Sabemos que 
essas não são as melhores condições de assistência aos 
associados, mas estamos fazendo o possível para que 
ela seja feita com a qualidade que prezamos há anos. 
Pelo andar do processo, até meados de 2015 estaremos 
de volta à nossa antiga Sede e tudo será normalizado”, 
tranquiliza o Presidente da UNEICEF. 
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Com a vinda da aposentadoria, o 
tempo, antes preenchido pelas ativida-
des rotineiras de trabalho e do dia a dia, 
agora parece passar mais devagar do 
que nunca. Isso porque, para quem esta-
va acostumado com a correria de traba-
lhar, ficar em casa não parece ser uma 
das opções mais excitantes. Desta for-
ma, aproveitar o tempo na aposentado-
ria é primordial para não passar os dias 
sentado em uma poltrona, apenas assistindo televisão.

Viajar está entre as melhores opções de lazer para 
pessoas que já chegaram à terceira idade e, princi-
palmente, para aquelas que possuem tempo. O turis-
mo para maiores de 60 anos tornou-se destaque não 
apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E o melhor: 
agências de viagens preparam pacotes especiais e 
com preços promocionais devido à quantidade de van-
tagens que o grupo sênior possui no mercado turístico.

Além disso, existe um programa do Governo Fede-
ral, de iniciativa do Ministério do Turismo, cujo objetivo 

é facilitar e estimular os aposentados a 
viajar pelo país. O “Viaja Mais Melhor 
Idade” oferece pacotes para viagens em 
grupos à destinos específicos com ser-
viços diferenciados, além de descontos 
em hospedagem e formas especiais de 
pagamento. Pelo site www.viajamais.
com.br, o interessado pode obter mais 
informações sobre pacotes, ofertas e 
destinos, além de saber como pode se 

cadastrar no programa. 
Entre os benefícios de viajar estão: conhecer 

novas culturas, ampliar horizontes, formar novos 
amigos, estimular o cérebro, relaxar, entre outros. 
Viagens também são benéficas por nos afastar do 
nosso cotidiano, permitindo com isso, uma melhor 
compreensão de nós mesmos, uma reflexão de nos-
sas vidas. Viajar é sempre bom e os ganhos são in-
contáveis para todas as idades. E agora, está espe-
rando o que? Escolha um destino, comece a montar 
seu roteiro de viagem e seja feliz!

Aproveitando a 
oportunidade de sua 
participação no Sim-
pósio da Fenacef, nos 
dias 20 a 23 de outu-
bro, em Florianópolis, 
capital catarinense, o 
Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, 
realizou uma visita a 
nova Sede da Regio-
nal de Santa Catarina, 
que agora fica locali-
zada na Rua Jerônimo Coelho, 383/1103, Centro de Floria-
nópolis.

Entre os presentes na visitação estavam também a Dele-
gada de Pernambuco, Joana D’arc; a Delegada Regional do 
Rio Grande do Sul; Mardir Kurrle e a Delegada de São Pau-
lo, Maria Conceição Martin, que foram recepcionadas pela 
Delegada da Regional de Santa Catarina, Roseli Demboski.

Para o Presidente Filardi, a mudança fará com que os 
atendimentos dos associados catarinenses sejam realizados 
com melhor qualidade e agilidade. “O espaço da nova DR de 
Santa Catarina está realmente incrível, muito iluminado e es-
paçoso, com certeza os associados serão melhor atendidos. 
Fiquei muito feliz com que vi. Desejo sorte para a Delegada 
Roseli para que ela continue realizando nessa nova ‘casa’ o 
excelente trabalho que já vem sendo feito”, felicita. 

Presidente Filardi entre a Delegada 
Regional de Santa Catarina, Roseli 
Demboski (à direita) e a assistente 
da Regional, Letícia (à esquerda)

Viajar é um dos melhores 
remédios para vida

Filardi visita nova Sede 
da DR de Santa Catarina

www.uneicef.com.br | DEZEMBRO 2014 | JANEIRO 2015 | Pág. 7o Aposentado é a uneicef. A uneicef é o Aposentado!



Niterói Shopping • Centro Médico - Centro, Niterói - RJ
Rua da Conceição, 188, Lj 315 a 319 - 3º Piso
Niterói Shopping • Centro Médico - Centro, Niterói - RJ
Rua da Conceição, 188, Lj 315 a 319 - 3º Piso

Consultas e Exames:
2717-3961 • 2621-2044

Exames

Estrutura

Atendimento Particular e Convênio

Pág. 8 | DEZEMBRO 2014 | JANEIRO 2015 | www.uneicef.com.br o Aposentado é a uneicef. A uneicef é o Aposentado!



Niterói Shopping • Centro Médico - Centro, Niterói - RJ
Rua da Conceição, 188, Lj 315 a 319 - 3º Piso
Niterói Shopping • Centro Médico - Centro, Niterói - RJ
Rua da Conceição, 188, Lj 315 a 319 - 3º Piso

Consultas e Exames:
2717-3961 • 2621-2044

Exames

Estrutura

Atendimento Particular e Convênio

www.uneicef.com.br | DEZEMBRO 2014 | JANEIRO 2015 | Pág. 9o Pensionista é a uneicef. A uneicef é o Pensionista!



Futura Bancada Economiária poderá 
ter apoio de Nilton Salomão e do 
Deputado Alessandro Molon

Esperança: doença de Alzheimer é 
revertida pela primeira vez

Apresentado pelo Presidente da UNEICEF, Ar-
mando Filardi, no Simpósio da Fenacef, em 2012, o 
projeto da Bancada Economiária tem como principal 
objetivo engajar a criação de uma bancada pluripar-
tidária, na busca pelo fortalecimento e representati-
vidade dos empregados ativos e inativos da Caixa 
Econômica Federal (CEF), bem como na defesa dos 
direitos da categoria.

Em decorrência dos agravantes sofridos pelos 
aposentados e ativos da CAIXA nos últimos tempos, 
bem como a demora na conclusão das obras do 31º 
andar, do prédio Barrosão, que transferiu a União 
Nacional dos Economiários da Caixa Econômica Fe-
deral (UNEICEF), para três pequenas e apertadas 
salas no 30º andar do mesmo prédio - o que causou 
transtornos para funcionários e associados - reacen-
deu na Diretoria da Associação o desejo urgente e 
necessário da criação da Bancada Economiária. 

Passado o período eleitoral e com a reeleição do 
deputado federal, Alessandro Molon (PT), a UNEI-
CEF parabeniza o parlamentar, mas deseja que as 
preliminares conversas sobre a possível criação da 
Bancada Economiária sejam oxigenadas e, que atra-
vés dela, os empregados aposentados e ativos da 
CAIXA tenham mais voz e vez junto ao Congresso 
Nacional. E, considerando o fato de Molon ser a pri-
meira liderança a se comprometer com a formação 

dessa bancada, nada mais justo que a coordenação 
da mesma seja realizada pelo próprio deputado. 

Além disso, apesar do colega Nilton Salomão 
não ter conquistado a reeleição para o cargo de 
deputado estadual, a Associação deseja que o eco-
nomiário não se afaste do movimento associativo e 
nem da UNEICEF, para juntos, conquistarem a rea-
lização desse importante projeto. Em contrapartida, 
os empregados da CAIXA, bem como os aposenta-
dos, por terem essa grande representatividade, se 
veem estimulados a apoiar as lideranças perante as 
urnas.

Para o Presidente da UNEICEF, Armando Filar-
di, como o projeto é pluripartidário, ou seja, voltado 
a deputados e senadores de todos os partidos, ele 
pode ser apoiado por qualquer associado. “Conta-
mos com o apoio do deputado federal reeleito, Ales-
sandro Molon e com a força e posição ocupada pelo 
colega Nilton Salomão, para vermos esse projeto 
finalmente acontecer e, obtermos assim, pessoas 
que representem e defendam a CAIXA, seus empre-
gados e aposentados. Somente assim, problemas 
como esse, das obras do 31º andar que estamos 
vivendo, com certeza não mais existirão”, finaliza o 
Presidente da UNEICEF. 

Veja o documento completo sobre a Bancada Eco-
nomiária no site da UNEICEF: www.uneicef.com.br. 

Presidente da UNEICEF, Armando Filardi ao lado do colega Nilton Salomão e do Deputado Federal Alessandro Molon

Um grupo de cientistas da Universidade de Toronto, 
Canadá, conseguiu, pela primeira vez, reverter o Mal 
de Alzheimer em pacientes com a doença. O método 
usado foi uma técnica de estimulação cerebral profun-
da, que usa elétrodos para aplicar pulsos de eletricida-
de diretamente no cérebro.

O recurso foi praticado em seis pacientes, sendo 
que em dois deles, a deterioração da área do cérebro 
associada à memória não só parou de encolher como 
voltou a crescer. Nos outros quatro, foi parado o pro-
cesso de deterioração. Passado mais de um ano desde 
o início da investigação, os testes mostraram ainda que 
a redução de glicose foi revertida e que o lobo temporal 

voltou a funcionar corretamente.
Durante os testes, os cientistas instalaram os 

dispositivos no cérebro dos pacientes junto ao fór-
nix - aglomerado de neurônios que envia sinais para 
o hipocampo - aplicando, depois, pequenos impulsos 
elétricos, 130 vezes por segundo. Após 12 meses de 
estimulação, um dos pacientes teve um aumento do hi-
potálamo de 5 por cento e, outro, 8 por cento. 

A notícia é animadora e representa um grande 
avanço no campo da Medicina, já que foi possível, pela 
primeira vez, reverter o processo de Alzheimer. Ainda 
assim, os cientistas admitem que a técnica não é de-
finitiva e que é preciso fazer mais pesquisas e testes. 

Os portadores de doenças graves são isentos do 
Imposto de Renda desde que se enquadrem cumulativa-
mente nas seguintes situações:

• Os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pen-
são ou reforma (outros rendimentos não são isentos), 
incluindo a complementação recebida de entidade pri-
vada e a pensão alimentícia; e seja portador de uma das 
seguintes doenças:
•Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - HIV
•Alienação mental
•Cardiopatia grave
•Cegueira
•Contaminação por radiação
•Doença de Paget em estados avançados (Osteíte de-
formante)
•Doença de Parkinson
•Esclerose múltipla
•Espondiloartrose anquilosante
•Fibrose cística (Mucoviscidose)
•Hanseníase
•Nefropatia grave
•Hepatopatia grave (observação: nos casos de hepato-
patia grave somente serão isentos os rendimentos aufe-
ridos a partir de 01/01/2005)
•Neoplasia maligna
•Paralisia irreversível e incapacitante
•Tuberculose ativa

Não há limites, todo o rendimento é isento do Impos-
to de Renda Pessoa Física.

Também são isentos os proventos de aposentadoria 
ou reforma motivada por acidente em serviço e os per-
cebidos pelos portadores de moléstia profissional.

Base Legal: art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988.
SItuAçõES quE não gErAM ISEnção:

1) Não gozam de isenção os rendimentos decorren-
tes de atividade, isto é, se o contribuinte for portador de 
uma moléstia, mas ainda não se aposentou;

2) Não gozam de isenção os rendimentos decorren-
tes de atividade empregatícia ou de atividade autônoma, 
recebidos concomitantemente com os de aposentado-
ria, reforma ou pensão;
ProCEDIMEntoS PArA uSuFruIr DA ISEnção

Inicialmente, o contribuinte deve verificar se cumpre 
as condições para o benefício da isenção, consultando 
as condições para isenção do Imposto de Renda Pes-
soa Física diretamente no site da Receita: www.receita.
fazenda.gov.br.

Caso se enquadre na situação de isenção, deverá 
procurar serviço médico oficial da União, dos Estados, 
do DF ou dos municípios para que seja emitido laudo pe-
ricial comprovando a moléstia, através de Requerimento 
Específico. Se a isenção for negada, procure por nosso 
Jurídico para o ingresso da competente ação judicial, 
através do Escritório Matias Advogados Associados, em 
parceria com a UNEICEF. (Plantões às segundas e ter-
ças, de 10:00h às 12:00h).

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?

Recentemente o STJ estipulou quais sãos os 
casos de ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA:
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A UNEICEF está de 
luto, pois perdeu um ami-
go, grande companheiro 
de campanha e um dos 

nomes do samba ca-
rioca, Wilson Pedro 

Nascimento, mais 
conhecido como o 
sambista Solidão. 
Vítima de um cân-
cer devastador, So-
lidão, que foi autor 

de diversos sambas de carnaval, faleceu no 
dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro.

A Diretoria da UNEICEF manifesta seu 
profundo pesar e se solidariza com a perda 
desse importante nome, referência do carna-
val e querido amigo do Presidente Filardi e da 
Associação. Aos familiares, amigos e compa-
nheiros do Wilson Solidão, ficam aqui regis-
trados os mais sinceros desejos de coragem 
e condolências pela perda dessa inesquecível 
personalidade.

“Wilson dizia que a UNEICEF estava do-
ente e precisava de um médico, o doutor Filar-
di, mas entre as maiores medicinas da vida es-
tão a alegria e o companheirismo, e isso era o 
Solidão que nos proporcionava. Registro meu 
pesar aos familiares e amigos que, como eu, 
gostavam desse grande sambista”, emociona-
-se o Presidente da UNEICEF. 

UNEICEF perde 
um amigo 
e grande 
sambista

Assembleia Extraordinária aprova 
alterações no Estatuto da UNEICEF

A União Nacional dos Economiários da Caixa 
Econômica Federal (UNEICEF) realizou, no dia 4 de 
novembro, no auditório do prédio da CAIXA, Centro 
do Rio de Janeiro, uma Assembleia Geral Extraordi-
nária. O objetivo da reunião foi colocar em votação 
as alterações dos artigos 6º, 24º, 34º, 36º, 39º e 40º 
visando modernizar e blindar a UNEICEF de possí-
veis equívocos futuros.

A assembleia foi convocada em decorrência de 
um abaixo-assinado, recebido pela UNEICEF, em 
25 de agosto, com 227 assinaturas de sócios, so-
licitando que a atual Diretoria venha concorrer por 
mais um período, ao término de seu mandato, em 
dezembro de 2015. 

Sendo assim, a apreciação do pedido foi sub-
metida à Assembleia Geral, que aprovou de forma 
unânime o parágrafo 2° do artigo 34 do Estatuto, 
que passou a ter a seguinte redação: “o Presidente 
da Diretoria Executiva poderá concorrer, no máxi-
mo, por duas reeleições”. 

Outra nova redação proposta e aprovada pelos 
associados da Entidade foi o artigo 6, que diz res-
peito ao orçamento das despesas. “Orçamento da 
receita e despesas será anual, com previsão das 
receitas ordinárias extraordinárias e a fixação de 
despesas necessárias ao atendimento das ativida-
des da UNEICEF, ficando estabelecido que as des-
pesas efetuadas com o pagamento da remuneração 
de pessoal e encargos não deverão ultrapassar o 
valor de 50% da arrecadação”, diz o texto.

Já ao artigo 24, parágrafo 12, foi acrescentado 
o sequente teor: “somente poderão candidatar-se a 
qualquer cargo eletivo da UNEICEF, os sócios em-
pregados já aposentados pela Caixa Econômica 
Federal”. 

Com relação ao artigo 36, tendo em vista que 
em algumas Delegacias Regionais não existem 
economiários interessados em assumir o cargo de 
Delegado Regional, ficou decidido o seguinte: “o 
Delegado Regional será escolhido entre os sócios 
da UNEICEF na localidade. Em caso de vacância 
de função, e, inexistindo economiário interessa-
do na substituição, caberá ao Presidente designar 
funcionários da própria Delegacia que tenham de-
monstrado dedicação aos propósitos da UNEICEF, 
mesmo não sendo economiário, a título de REPRE-
SENTANTE LEGAL da Associação”. 

Já o artigo 39, no item que trata das compe-
tências do Diretor Administrativo, foi aprovado o 
seguinte acréscimo: caberá também a esse Diretor 
substituir o Diretor Vice-presidente, se necessário, 
nos impedimentos. A última alteração aprovada 
foi no artigo 40 do Estatuto, que indica o seguinte: 
compete ao Diretor Financeiro substituir o Diretor 
Vice-presidente, no impedimento eventual do Dire-
tor Administrativo. 

Ao final da Assembleia, o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, agradeceu a presença e o 
comprometimento de todos os sócios que compa-
receram à votação. “É muito importante a participa-
ção de todos vocês, afinal são os nossos sócios que 
fazem com que a nossa Associação percorra rumo 
ao progresso. Todas as mudanças propostas foram 
aprovadas pelos associados, o que mostra que esta 
Direção está no caminho certo”, relatou Filardi. 
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Fale-nos sobre a sua trajetória na CAIXA 
Fui admitido em 26 de janeiro de 1978 como escriturá-
rio, mas depois disso passei por diversas funções na 
Caixa Econômica como atendente e caixa executivo 
na Agência Serigy/Se. Entre 1984 a 1992, fui indicado 
a responder pela função de Gerente de Núcleo nas 
Agências Siqueira Campos/Se, PAB Sureg/Se e Agên-
cia Serigy/Se. Já entre os anos de 1992 a 2005, fui 
Gerente Geral das Agências: Estância/Se, Maruim/Se 
e Tobias Barreto/Se. E de 2005 a 2006, estive no Co-
mando da Segurança Bancária em Sergipe.

quando surgiu a Dr Sergipe em sua vida? 
Minha história com a Delegacia Regional de Sergipe 
começou quando um grupo de sócios aposentados 
emitiu e enviou ao Presidente, Armando Filardi, um 
abaixo-assinado indicando-me para representante da 
UNEICEF Regional/Se. O senhor Presidente aceitou 
a indicação e efetuou-me o convite para aceitação do 
cargo, o qual foi por mim aceito sem pestanejar. Agra-
deço aos colegas que me indicaram e espero estar 
correspondendo às expectativas dos sócios na resolu-
ção de problemas que envolvem as nossas diretrizes 
assistenciais.

qual a linha de trabalho utilizada em sua Delega-
cia? 
Trabalhamos com muito foco e afinco a fim de pres-
tar o melhor em termos de assistência e auxílio ao 
atendimento das necessidades e direitos dos sócios. 
Além do mais, promovemos constantes eventos para 
aproximação e confraternização dos associados, uma 
importante atividade para a socialização de nossos 
membros. Quem nos ajuda nessas funções são nos-
sas duas eficientes funcionárias: Vanessa Teófilo As-
sis dos Santos e Ninete Marques Monteiro dos Santos.

os empregados ativos de Sergipe são simpáticos 
à unEICEF? 
São sim. Inclusive, nossa Delegacia Regional sergipa-

na possui 200 sócios, sendo 74 empregados ativos da 
CAIXA. Isso representa 37% do total de nossos sócios 
e consideramos um índice muito representativo que, 
aliás, só tende a aumentar com o trabalho que faze-
mos para a captação de novos membros.

E como é feito o trabalho para elevar o número de 
associados? 
Trabalhamos sempre com isso em mente e busca-
mos, em nossas visitas às agências da CEF nas 
cidades do interior, abordar colegas da ativa para 
participar do nosso quadro de associados. Com isso, 
distribuímos propostas, aos que ainda não são só-
cios, que mostram as vantagens e benefícios em se 
juntar à UNEICEF.

o que você acredita ser o ponto forte da Dr de 
Sergipe? 
Assistir e auxiliar os sócios que não têm acesso a de-
terminadas demandas como, por exemplo: confecção 
de carteira do programa SAÚDE CAIXA, acesso a 
empréstimos consignados na Funcef, encaminhamen-
to de pedido de reembolso de despesas médico-hos-
pitalares, consulta e auxilio à relação de médicos e 
hospitais credenciados para encaminhamento e aten-
dimento, visitas a acamados e hospitalizados, libera-
ção de vales emergenciais, reunião mensal a cada dia 
20 para divulgação de eventos novos, esclarecimentos 
de ocorrências, atendimento jurídico com divulgação 
do andamento de ações e lanche de confraternização. 
Temos também distribuição de brindes de Natal, além 
de festa em comemoração aos aniversariantes dos 
semestres com a distribuição de brindes e buffet aos 
que comparecem ao evento.

quais são os principais serviços disponibilizados 
por sua Delegacia? 
Temos serviços de empréstimo rápido, auxílio anes-
tesia, complementação ao reembolso praticado pela 
CAIXA, inclusive para o cônjuge, auxílio funeral. E 

os convênios com a Faculdade Fase, academia Gal-
pão, além da assistência jurídica com o Dr. Thiago 
Fernandez. 

E os desafios dessa Dr? 
A nossa Delegacia está instalada no prédio de funcio-
namento da Agência Serigy/Se, ocupando um espaço 
que nos inibe de realizar proposições que tragam 
benefícios para os sócios, tais como: inclusão social/
digital, oficinas de artesanatos, palestras sobre saúde, 
economia e qualidade de vida, espaço compatível para 
a realização de reuniões mensais e de lazer, horário 
de atendimento mais flexível. Nosso maior desafio é 
encontrar uma localização com maiores espaços para 
melhorar o atendimento aos associados.

o que você acha da atual gestão da unEICEF? 
O Presidente Filardi tem o nosso reconhecimento 
como um guerreiro pelo seu espírito de luta buscando 
incessantemente resultados para melhorar a qualidade 
de vida dos aposentados, bem como na persistente 
cobrança aos conveniados para a perfeita execução 
dos serviços e atendimentos contratados e esperados. 
Além do mais, ele valoriza sempre ao máximo a im-
portância que cada aposentado possui nos seus pro-
nunciamentos, em encontros que envolvem sua par-
ticipação. Não obstante, promove confraternizações 
que mobilizam a classe descontraidamente. 

qual mensagem o senhor deixaria para os asso-
ciados da unEICEF? 
Deixo aqui os meus votos de profundo agradecimento 
por acreditarem na UNEICEF, reconhecendo-a como 
uma instituição voltada para garantir aos seus associa-
dos excelentes serviços de assistência social e à saú-
de e bem-estar, promovendo a mobilização e confra-
ternização valorizativa da classe. Que cada vez mais 
colegas possam se juntar a nós para fortalecermos 
uma das maiores instituições de aposentados da CAI-
XA do Brasil e, assim, angariarmos mais conquistas. 

FALA DELEGADO José Roberto Alves
Delegado Regional de Sergipe

Desde 1978 atuando na Caixa Econômica Federal (CEF), José roberto Alves, já passou por diversas funções dentro do 
banco, solidificando seu histórico de trabalho e empenho à CEF. Hoje, está à frente da Delegacia regional de Sergipe, loca-
lizada na rua João Pessoa, 357, 2° andar, Centro de Aracaju, com o horário de funcionamento das 10h às 16h. 

Sua atuação como Delegado regional visa melhorar cada vez mais o atendimento aos associados na prestação de diversos serviços e auxílios 
disponibilizados pela unEICEF. Perante tamanha dedicação à sua Delegacia, convidamos o Delegado de Sergipe para ser o entrevistado desta coluna. 

 Confira a entrevista com o Delegado de Sergipe, José roberto Alves:
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No tempo em que as operações do 
PIS centralizavam-se no edifício-se-
de (RJ), a cabineira, consultando os 
passageiros do elevador sobre seus 
destinos, ouviu essa:
- Vou para o número 28 moça, sou 
PISANTE!

F I M

O colega, aposentado, vinha pelas ruas 
do Centro da cidade (RJ), quando foi 
abordado pelo insistente mendigo, que 
até determinava o valor da esmola:
- O senhor não tem um real? Só um real?
- Tenho não, também ando muito aper-
tado...
O pedinte surpreso emendou e opinou:
- Não tem nem um realzinho? COITADO!
(Me parece ter acontecido no ano em 
que não tivemos reajuste). A Associação realizou no dia 25 de no-

vembro, na Sede temporária da UNEI-
CEF, no 30º andar do prédio da CAIXA, 
mais uma edição do Ciclo de Encontros 
e Palestras. Desta vez, o tema foi volta-
do à prevenção e promoção da saúde e, 
teve como palestrantes o cirurgião car-
diovascular, Nelson Barg. Após a impor-
tantíssima apresentação, os associados 
puderam participar do tradicional sorteio 
de brindes e de um delicioso café da 
manhã.

Agência Praça da Bandeira, tempo 
em que as operações de penhores 
eram divididas entre duas unidades 
de atendimento ao público, situadas 
uma atrás, e outra na frente do pré-
dio, no mesmo andar térreo.
O colega, lotado na seção de trás, 
reconheceu o esbaforido cliente, a 
quem já orientara momentos antes:
- Moço, moço, o sargento lá do Cor-
po de Bombeiros disse que o senhor 
errou. Me mandou voltar, que lá não 
tem nada a ver com este papel da 
CAIXA que o senhor me deu.
Conteve-se educadamente para não 
rir. Mandara o homem para a seção 
da frente, e ele, saindo do prédio, 
atravessara toda a Praça da Bandei-
ra e entrara no quartel do Corpo de 
Bombeiros, em frente.

A Diretoria da UNEICEF manifesta seu 
profundo pesar e se solidariza com os 
familiares da aposentada e associada, 
Terezinha do Padro Lima, que faleceu 
no dia 6 de setembro. A Associação dei-
xa aqui registrado suas sinceras condo-
lências a todos que participaram da vida 
dessa ex-empregada da CAIXA.

Quem tem interesse em fazer leituras e 
estudos dos textos sagrados da bíblia 
ou realizar orações em prol de familiares 
ou colegas hospitalizados, pode partici-
par do Círculo Bíblico da UNEICEF, que 
acontece todas as quartas-feiras, às 
14h, na Sede da Entidade, no 30° andar 
do prédio da CAIXA (Barrosão). Mais in-
formações podem ser obtidas com Petri-
na, através do telefone (21) 2262-0767, 
ramal 1.

Uma autêntica guerra de adivinha-
ções se espalhava naquele Gabine-
te de Diretor. Mistério! Tratava-se de 
um esforço coletivo dos seus mem-
bros para localizar um processo.
Falava um:
- Ele tá aqui dentro, deu entrada no 
livro de protocolo e não tem a “baixa” 
da saída!
Duvidava outro:
- Mas será que alguém a pedido, não 
o levou em mãos?
Até que aquele contínuo assumiu o 
já neurotizado ambiente e, mesmo 
embalado por suas costumeiras cai-
pirinhas, aceitou o desafio. Começou 
a procurar depois do encerramento 
do expediente, na tranquilidade do 
gabinete vazio, sem as vozes nervo-
sas do pessoal, agora a caminho das 
suas casas ou de outros destinos.
Descobriu: a palhinha do fundo da 
imponente cadeira do chefe de gabi-
nete começara a ceder e a romper-
-se e o homem colocou um processo 
ali, como defesa “provisória” contra 
futuros acidentes. E, em cima do pro-
cesso, para amaciar, apoiou a enor-
me e gasta almofada de sempre!

A Delegacia Regional de Pernambuco 
realizou uma parceria com a Associa-
ção dos Economiários Aposentados e 
Pensionistas de Pernambuco (AEAP/
PE), com o intuito de proporcionar aos 
associados das entidades um café da 
manhã especial com bingo e distribui-
ção de brindes, todo o dia 20 de cada 
mês. O objetivo é unir ainda mais as 
duas associações e promover aos apo-
sentados momentos de descontração, 
lazer e entretenimento.

Boa notícia aos que sofrem com Parkin-
son. Um novo procedimento cirúrgico, 
desenvolvido por médicos brasileiros, 
promete reduzir muito o tempo de ci-
rurgia no cérebro de pacientes com a 
doença. Realizada em conjunto entre o 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospi-
tal Sírio-Libanês e o Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da USP 
(FMUSP) e liderada pelo neurocirurgião 
Erich Fonoff, a técnica é realizada de 
forma a implantar os eletrodos – ação 
necessária para a terapia de estimula-
ção cerebral profunda – nos dois lados 
do cérebro do paciente com Parkinson 
de forma simultânea. O que reduziria o 
tempo de cirurgia em 40%, aumentando 
a segurança e precisão do processo. 

Descendo das dependên-
cias da UNEICEF, e no 
saguão de saída dos ele-
vadores da Rua Almirante 

Barroso, RJ, antes de se despedir, 
um dos aposentados sugere:
- Não vai tirar o extrato na agência?
Esclarecimento rápido e certeiro do 
outro:
- Tirar extrato é para quem tem 
dinheiro!

Os associa-
dos que dese-
jam entrar com 
ações na justiça 
para impetrar o 
pagamento do 
FGTS sobre o 
auxílio alimen-
tação, devem 

procurar o escritório Marques de Olivei-
ra Advogados, que presta serviço para a 
UNEICEF, para obter mais informações 
sobre os procedimentos que devem ser 
tomados. Dúvidas e consultas podem 
ser realizadas pelo telefone da Associa-
ção: (21) 2262-0767, ramal 9 ou através 
do número do escritório Marques de Oli-
veira: (21) 2531-2604. 

O Departamento Sócio Cultural da 
UNEICEF realizou nos dias 5 a 7 de de-
zembro, o já tradicional Passeio da Ami-
zade. Nesse encontro, os associados 
puderam conhecer a fantástica cidade 
de São Lourenço, em Minas Gerais, que 
fica localizada em uma das mais belas 
paisagens da Serra da Mantiqueira e 
rodeada por um magnífico circuito de 
águas. Um passeio inesquecível. 

Algumas
Outras

Voz do povo
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* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE

CAIXISTÓRIAS
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Mais uma vitória para os empregados ativos, 
aposentados e pensionistas da CEF. Duas das 
três proposições apresentadas pelo Presidente da 
UNEICEF, Armando Filardi, no 36º Simpósio Na-
cional dos Economiários Aposentados e Pensio-
nistas da Caixa, foram aprovadas pela plenária. O 
evento aconteceu nos dias 20 a 23 de outubro, no 
auditório de convenções do Costão do Santinho 
Resort, em Florianópolis, capital catarinense. 

Em sua apresentação, Filardi propôs a concep-
ção de um Programa de Preservação da Saúde dos 
Aposentados (PPSA), que funcionará como o PPS 
(Programa de Preservação da Saúde) dos funcio-
nários ativos da CEF, com direito a uma bateria de 
exames anualmente e sem pagamento. A segunda 
proposta visa a criação do SAÚDE CAIXA FAMÍ-
LIA, plano que será idêntico ao CASSI, do Banco 
do Brasil. Ambas as proposições foram aprovadas 
em plenário. 

“O PPSA visa criar um programa preventivo 
– semelhante ao PPS – por adesão, para os eco-
nomiários ativos, aposentados ou pensionistas da 
CAIXA, a fim de detectar e tratar uma vez ao ano, 
uma bateria de exames gratuitos, isto é, sem o des-
conto na rubrica 4461. A proposta possibilita ainda 
a volta da assistência aos ex-funcionários da em-

presa, resolvendo assim uma antiga reivindicação 
dos que saíram nos PADV’s”, explica o Presidente.

Já quanto à assistência médica a familiares, Fi-
lardi esclarece que a proposta defende a criação de 
uma assistência médica-hospitalar e laboratorial 
aos familiares dos funcionários ativos e inativos da 
CEF: o SAÚDE CAIXA FAMÍLIA. “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 condições materiais 
e de infraestrutura para a realização do projeto, 
sem perder seus lucros”, elucida. 

Apesar de não ter conquistado 100% das pro-
posições encaminhadas – outra proposta sugerida 
pelo Presidente da UNEICEF foi a criação de um 
livro de credenciados do SAÚDE CAIXA que, em-
bora seja assegurado por lei, tal publicação não 
é fornecida aos usuários do plano. O que não foi 
aprovado pela comissão – Filardi disse estar sa-
tisfeito com as conquistas adquiridas no encontro. 
“Com certeza teremos importantes avanços com a 
aceitação dessas duas proposições”, disse. 

Após aprovação, a Fenacef encaminhará as 
propostas para a Direção da CAIXA para avaliação 
dos gestores da empresa.

Missão  cumpr ida  no  36º  S i m p ó s i o  d a  F e n a c e f
Presidente  Fi lard i  consegue aprovação de duas das t rês  proposições   a p r e s e n t a d a s  n o  e v e n t o  d e  a p o s e n t a d o s  e  p e n s i o n i s t a s  d a  C E F
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Assistência Médica a Familiares

Armando Filardi
Médico aposentado da Caixa Econômica Federal
Matricula 168860-7
Presidente da UNEICEF – União Nacional dos Economiários

Quando da Reestruturação salarial dos funcionários da Caixa Econômica, plano 
conhecido pelos economiário à época de Pavão Misterioso, incrivelmente ocorreu o 
milagre de transformação da água para o vinho – muito bem vinda – foi aquela res-
tauração financeira de todos nós. Apesar da nossa pobreza existente antes do Pavão 
Misterioso, incrivelmente repito os funcionários da CAIXA, vivendo todas as dificulda-
des, não deixavam a CAIXA. Isto é, não se demitiam da CAIXA. Por que esse aparente 
comportamento apático e indiferente?  Porque o SASSE, à época, dava assistência a 
saúde completa e inteiramente gratuita aos funcionários. Todos prezavam a garantia 
de se sentir seguros, juntamente com seus familiares, na possibilidade de uma ines-
perada ocorrência desagradável com a saúde sua ou de quaisquer de seus familiares. 

O SASSE tinha credenciado um suficiente número de médicos, dentistas, hospi-
tais, clínicas, laboratórios, e outros estabelecimento especializados. Havia um livro de 
credenciados e o movimento era considerável. A tal ponto estávamos bem estruturados 
em números e qualidade, que aquela estrutura poderosa na época simultaneamente 
em que estavam sendo instalados em nosso país, planos de saúde de origem estran-
geiros, e até com certo atrevimento que propusemos, naquela década de 70, a cria-
ção de um Plano de Saúde da CAIXA Econômica, que sugerimos chama-lo de AME 
(Assistência Médica Economiária), a exemplo do que existia em outras instituições 
bancárias, como por exemplo, o Bradesco, que atenderia aos clientes correntistas da 
CAIXA Econômica Federal, inicialmente aos possuidores de Caderneta de Poupança. 
Entendia ser viável considerando nossa estrutura e o excelente desempenho dos seus 
serviços e que o atendimento desse plano, com certeza, traria ganhos financeiros ao 
sugerido plano de saúde (AME) a ser criado e por via de consequência a CAIXA Eco-
nômica, dando a possibilidade de oferecer aos seus empregados (economiários) uma 
assistência mais barata e menos custosa. A nossa sugestão não foi aceita.

Com a criação da FUNCEF, o SASSE foi extinto e, com ele, nosso antigo (e ex-
celente) sistema de assistência à saúde. Passamos, após a criação da FUNCEF a ser 
denominados ECONOMIÁRIOS. A FUNCEF e Assistência Médica ficaram separados, 
recebendo à saúde varias denominações, passando por várias engrenagens adminis-
trativas, SERSO – DIASA – etc.

O PAMS foi o último programa de assistência médica aos empregados antes da 
criação do SAÚDE CAIXA. Como no passado, agora vivemos as mesmas carências, 
e caminhamos a passos largos novamente para uma situação de grandes dificulda-
des. Os nossos redentores do passado não estão mais conosco e nada que temos 
(salários – assistência médica, etc), se assemelha ao passado (a eles e nossa perdida 
dignidade de vida). O que defendemos e propomos nesse trabalho, pelo menos, para 
dar um certo alívio em nosso orçamento, é que permitam-nos dar assistência médica-
-hospitalar, laboratorial e outras aos nossos parentes. Sendo o SAÚDE CAIXA um 
sistema de autogestão, isso nos permitirá dar atendimento aos nossos próximos (fa-
miliares). Temos condição material e de infraestrutura a realização desse desejo, que 

para nós, seria um novo milagre. Será um feito administrativo, de grande repercussão, 
um verdadeiro e inesquecível pleito da atual administração. A possibilidade de lucro do 
SAÚDE CAIXA continuará a existir, até com resultados mais favoráveis do que os atuais, 
já que a “Massa Critica” será maior e, portanto, com maior arrecadação. Cabe lembrar 
que, se não aceitarem nossa proposta, da criação do SAÚDE CAIXA FAMÍLIA, os fun-
cionários ativos ou inativos da CAIXA, serão como sempre acontece, os responsáveis 
pela obrigação de dar aos seus parentes a assistência necessária, com despesas adi-
cionais aos seus já tão irrisórios proventos, na verdade até, ridículo. Cabe por último 
lembrar, por exemplo, que o CASSI Família – CAIXA de Assistência dos Funcionários do 
Banco do Brasil, opera como um plano de saúde na modalidade de autogestão, como o 
nosso SAÚDE CAIXA – que operaria como um plano de saúde coletivo que teria como 
patrocinador o SAÚDE CAIXA. Seria tão somente uma extensão da assistência a saú-
de aos parentes dos empregados da CEF, obrigatoriamente pagas pelos empregados 
com  contrato de adesão assinado, entre o participante (funcionário) e o SAÚDE CAIXA 
FAMÍLIA. Com alguns cuidados e adaptações, seria muito mais fácil e simples de ser 
implantado, do que parece. Basta apenas “Decisão Política” para sua instituição. 

Através de um “Contrato de Adesão” como o existente no CASSI FAMÍLIA, ao qual 
tivemos acesso e que examinamos em detalhes e que podemos aplicá-lo, com peque-
nos ajustes ao nosso SAÚDE CAIXA, mediante um  contrato feito entre o empregado da 
CEF (Participante) com o SAÚDE CAIXA, onde estariam explicitas as seguintes regras: 
o SAÚDE CAIXA FAMÍLIA será de caráter nacional; poderão aderir ao SAÚDE CAIXA 
FAMÍLIA, funcionários da CEF que solicitaram ou tiveram cancelado seu plano de saúde 
(SAÚDE CAIXA). Por oportuno, com a criação do SAÚDE CAIXA FAMÍLIA, poderá ser 
resolvido um impasse que se arrasta anos seguidos sem solução – o atendimento aos 
4.765 colegas aposentados pelo PADV que desejam seu retorno ao SAÚDE CAIXA; 
familiares que poderão aderir aos SAÚDE CAIXA FAMÍLIA: filhos e enteado maiores de 
24 anos, pais, sogros, avós, netos e irmãos.  Deverá haver por parte do contratante a 
aceitação da rede própria e credenciada para os atendimentos (ambulatorial – hospitalar 
e outros); obediência aos períodos de carências estabelecidos; regulação de autoriza-
ções; eeembolsos; mensalidades (classificadas segundo a idade com percentuais de 
participação); rescisão de contrato; vigência e renovação de contrato; documentação 
necessária à filiação dos parentes.  O objeto deste contrato é a intermediação continua-
da de serviços visando à assistência a saúde médica e hospitalar do participante com a 
cobertura das doenças e problemas relacionados de acordo com classificação interna-
cional de doenças e, pela Organização Mundial de Saúde, em sintonia com o rol de pro-
cedimentos editada pela ANS. Assim proponho 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 recente 
e que foi extinto sem razões aceitáveis em momento histórico injustificável.

À comissão que examinará a proposta – se assim acontecer ou a decisão sobe-
rana pela plenária, permito-me sugerir um exame cuidadoso de enorme valia dessa 
proposta, para uma sensível parcela de economiário, especialmente aos aposentados 
e pensionistas, que necessitam ao menos ter paz com a saúde dos parentes próximos 
que sempre caem sobre seus ombros.   

Atenciosamente,
Armando Filardi - Presidente da UNEICEF
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Ah, a música. Incrível como uma boa canção pode 
proporcionar momentos de relaxamento e prazer 
a quem ouve, não é mesmo? Em casa, no carro, na 
caminhada, corrida ou simplesmente realizando uma 
tarefa do dia a dia, com a música tudo se torna mais 
leve e feliz. Porém, o que poucas pessoas sabem é que 
além de entreter, ouvir uma boa melodia também ajuda 
no tratamento de doenças e auxilia no funcionamento 
do cérebro. Isso se chama musicoterapia.

Realizada através de atividades sonoro-musicais, 
a musicoterapia é um tipo de tratamento que utiliza de 
melodia, ritmo, harmonia e outros elementos musicais 
para fins terapêuticos ou na recuperação de pacientes 
com determinadas doenças. A melodia em forma de 
terapia auxilia no estímulo da criatividade, capacidade 
física, mental e sociocognitiva de diversos tipos de 
indivíduos, sendo muito indicada aos pacientes que 
estão na terceira idade. 

Como já sabemos, a música tem uma força 
muito grande sobre o nosso organismo. Quando a 
ouvimos, diversas frequências invadem nosso cérebro 
desencadeando uma série de mecanismos capazes de 
projetar, ainda conscientes, imagens que podem trazer 

recordações, histórias vividas ou ouvidas, sensações 
táteis, gustativas, olfativas ou projeções de desejos 
futuros, trazendo uma bagagem de informações que 
estavam há muito tempo armazenadas na memória. 

Os benefícios deste tipo de tratamento para a 
saúde já foram comprovados em diversos estudos 
mundiais e, segundo pesquisas, vem se revelando uma 
importante forma de reabilitação para os processos de 
memória e linguagem, ajudando a preservar funções 
cognitivas dos pacientes em diversos tratamentos 
como Alzheimer, Parkinson, com sequelas de AVC 
(Acidente Vasculhar Cerebral) e nos mais variados 
níveis de depressão.

Isso acontece por que, de acordo com os 
pesquisadores, dependendo do ritmo musical, a 
respiração fica mais branda ou ofegante, podendo 
influenciar nos batimentos cardíacos e aumentar 
a pressão sanguínea. E, ao elevar a pressão, 
ocorre uma melhora no sistema imunológico, no 
sistema endócrino, nos órgão dos sentidos e na 
coordenação motora, ajudando na prevenção e no 
tratamento de diferentes doenças físicas e mentais 
e, inclusive, no tratamento do estresse.

Diante disso, podemos observar a importância 
que a música tem para a saúde dos idosos. E, 
independente da forma como ela vai ser utilizada, 
a música pode trazer diversos benefícios físicos e 
mentais para todas as pessoas, sobretudo, as que 
têm mais de 60 anos. Por isso, ao realizar uma 
tarefa, ao caminhar ou quando quiser um momento 
de relaxamento aperte o “play” do rádio, aumente o 
volume e aproveite o que a música pode proporcionar. 
A dica é literalmente soltar o som!

Ouvir música pode trazer benefícios 
físicos e mentais aos idosos
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