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Por uma CAIXA 
100% pública
A UNEICEF também
está nessa luta

Serviço Social da UNEICEF 
tem aprovação do
quadro associativo 

Home Care 
na CAIXA:
Atendimento domiciliar estava entre 
as propostas apresentadas 
pelo Presidente da 
UNEICEF, Armando 
Filardi, durante o XVIII 
Simpósio Nacional 
dos Economiários 
Aposentados e 
Pensionistas, em outubro 
de 1996, em Campos do 
Jordão, São Paulo
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Passeio e Almoço da Amizade leva 
associados a São Lourenço, Minas Gerais

Buscando sempre promover passeios e encontros 
que garantam interação e bem-estar aos seus associa-
dos, a UNEICEF realizou entre os dias 5 e 7 de dezem-
bro mais uma edição do Passeio e Almoço da Amizade. 
Dessa vez, a viagem foi para a encantadora e tranquila 
cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. 

Durante a excursão, os associados puderam co-
nhecer e passear por diversos pontos turísticos de São 
Lourenço como a estação de trem Soledade, andar na 
Maria Fumaça - uma locomotiva americana da década 
de 20 movida a vapor, passear em triciclos por praças 
e jardim locais, além de visitar lugares interessantes e 
recreativos da cidade e degustar as iguarias do restau-
rante Ceringueira.

Para a Diretora Sócio Cultural, Georgette Muniz, 
passeios como estes são excelentes oportunidades de 
interação, entretenimento e obtenção de conhecimen-
to. “Queremos que os nossos associados tenham mais 
qualidade de vida e diversão, por isso, o Passeio da 
Amizade já se tornou uma tradição e, cada dia mais, 

Errata 1: No editorial – Encontros e Desencontros – publicado na página 3, da edição 262 (Dezembro e Janeiro) do Jornal da UNEICEF, equivocadamente, 
no início da terceira coluna dissemos: “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 chega...”. Corrigindo: “E doença psíquica grave que tem no mundo levado a morte por várias comorbidades por ela causada e que chega...”.

Errata 2: Na matéria “Missão cumprida no 36º Simpósio da Fenacef”, publicada na página 14, da edição 262 (Dezembro e Janeiro) do jornal da UNEICEF, erra-
mos, logo no início do 3º parágrafo, ao afirmar que o PPSA, proposto pelo Filardi, seria por adesão. Corrigindo: “O PPSA visa criar um programa preventivo – seme-
lhante ao PPS – para economiários aposentados ou pensionistas da CAIxA, a fim de detectar e tratar um vez ao ano, uma bateria de exames gratuitos...”.

aumenta a procura pelos próximos roteiros”, conta.
Aberto a todos os associados da Entidade, o Passeio 

e Almoço da Amizade é um encontro que acontece sem-
pre em um lugar diferente, para que os aposentados pos-
sam, além de conhecer novos ambientes, ter mais uma 
opção de lazer para se encontrar, conversar e dar boas 
risadas. Para mais informações sobre novos roteiros, 
basta entrar em contato com a Diretoria Sócio Cultural da 
UNEICEF através do telefone: (21) 2262-0767, ramal 4 e 
falar com Georgette.
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UNE I  /  UNE IC E F
Um nome serve para designar pessoa, animal, institui-

ção ou uma coisa, que é em geral um substantivo ou adjetivo quali-
ficativo. Um nome próprio escreve-se sempre com a primeira letra 
em maiúsculo. O nome de família ou nome patronímico é aquele 
usado por todos os descendentes de direito e corretamente de uma 
mesma família ou pessoa.

Nosso nome de batismo, inicialmente foi UNEI. Agora, a 
partir de 2013/2014, após o seu reconhecimento mátrio, mais afetu-
oso e doce que nos foi dado pela nossa querida Caixa Econômica 
Federal (CEF), passamos a nos chamar UNEICEF.

Na antiga Grécia, todo cidadão era designado por um 
nome individual que recebia dos seus pais no décimo dia após o 
nascimento, seguido do nome do pai. Em Roma, o nome do cida-
dão era acompanhado igualmente de três outros. O primeiro preno-
me – (união). O segundo nome designava a genes (família), grupo 
de indivíduos de igual constituição genética (CEF) e o terceiro, o 
cognome que designava a genes, lembrando alguma ou qualquer 
particularidade individual da família (economiário).

Assim trilhando, é fácil concluir que o nome é um sinal 
de interpretação estático que, dentro de uma determinada língua, 
pode combinar-se com um conjunto de coisas tais como: cidades, 
ruas, serviços, empresas, categorias, associações, etc.

Em 24 de junho, dia de São João Batista - nosso patrono 
- de 1958, um colega aposentado de nome Miguel Mesquita, criou 
e registrou o nosso nascimento. Estamos hoje com 56 anos de 
existência, a mais longeva das associações de aposentados e a 2º 
mais antiga de todas as associações de empregados ativos e apo-
sentados da Caixa Econômica Federal. A mais idosa entre todas 
é a APCE, hoje APCEF/RJ, também do Rio de Janeiro. Mesquita 
viveu com a CAIxA há mais de 40 anos e dessa união nascemos, 
todos nós, sendo portanto a CAIxA mãe de vários filhos - todos 
irmãos.

Através de pesquisa de DNA que mandamos realizar de 
todos os nossos colegas, diretores e dirigentes de associações que 
carregam os genes CEF, comprovamos que as APCEF´s, APACEF, 
AGECEF´s, FENACEF, entre outras, carregam, cada uma delas 
com as suas peculiaridades, essa identidade genética de co-irman-
dade e do ponto de vista histórico a nossa ancestralidade nobre.

Temos primos, tios, sobrinhos, enteados originários de 
vários seguimentos econômicos oriundos do estado brasileiro, 
ou mesmo de origem privada. O primeiro a se chegar foi o Banco 
Alemão depois a Equitativa-Seguros, a seguir vieram a SASSE, 
a Delfim e por fim o BNH. Todos nos deram excelentes colegas. 
Por falar em BNH, vale lembrar a ASAS, associação de pessoal 
que veio daquele banco e já adotou o nome de família CEF, sendo 
conhecida atualmente como ASASBNH/CEF.

São nossos avós maternos o imperador Dom Pedro II e 
Tereza Cristina de Bourbon. Os bisavós são Dom Pedro I e Impera-
triz Leopoldina, filha do Imperador Francisco I da Áustria, sobrinha 
neta de Maria Antonieta (a dos brioches) e cunhada de Napoleão 
Bonaparte. Nossos trisavós são o Rei Dom João VI e Carlota Joa-
quina de Bourbon e Bragança (espanhola), de passado e vida não 
muito respeitáveis. Não é pouca coisa não, a nossa casta, nossa 
linhagem, sem proselitismo é, na verdade, de respeito!

Com essa ancestralidade, finalmente em 2015, já com 
nova identidade jurídica reconhecida e legítima, passamos a nos 
chamar UNEICEF. Esperamos que a inclusão do sobrenome CEF 
não provoque nos outros qualquer sentimento que não seja honra-
do. Desejamos que o nosso convívio seja celebrizado sempre com 
fidalguia e nobreza, sem arrogância.

Isso posto, voltemos ao ano de 2011, quando através de 
uma série de trabalhos e manifestações verbais, demonstramos 

nosso verdadeiro sentimento de respeito e desejo de aproximação 
com nossas co-irmãs. No entanto, parece-nos, por vezes, que uma 
malvada cera da indiferença é colocada voluntariamente nos ouvi-
dos de alguns dos nossos parentes, impossibilitando-os de ouvir 
nossos chamamentos. Por assim ser, para sossego de alguns e 
a quem possa interessar, deixamos claro que não somos uma Fe-
deração e nem pretendemos ser, apesar de termos 18 (dezoito) 
Delegacias Regionais em 16 (dezesseis) estados.

Na busca pelo que consideramos direito, em 2012, apre-
sentamos no xxxIV Simpósio Nacional dos Economiários Apo-
sentados e Pensionistas da Caixa, realizado no Espírito Santo, 
trabalho em que pedíamos, com base em nossa estrutura admi-
nistrativa, base estatutária, ampla atuação, reconhecida história e 
tempo de existência, não a transformação da UNEICEF em uma 
Federação, mas somente e tão somente, apenas, não mais que re-
ceber um tratamento “Confederado” (receber convites de reuniões, 
ser informado de ações realizadas pelas confederações e federa-
ções que venham acontecer e que tratem de assuntos em favor dos 
economiários e, participar de promoções que sejam em defesa dos 
nossos direitos).

Naquela oportunidade, recebemos o reconhecimento de 
aprovação e elogios ao nosso trabalho vindos diretamente do nos-
so querido e inesquecível líder economiário Dr. Décio de Carvalho, 
e até juntos fomos fotografados na plenária, quando tratamos des-
sa nossa pretensão e pedido apresentado.

Depois disso, aguardamos alguma postura evolutiva do 
encontro que indicava ser promissor, não somente para a UNEI-
CEF, mas também para toda família economiária. No entanto, es-
peramos, esperamos... e nada de bom aconteceu. Apenas o que 
ficou claro foi a aceitação acolhedora e compreensiva as nossas 
pretensões pelo querido ex-presidente da FENACEF. De lá pra cá, 
nós não nos reunimos com mais ninguém. Nunca tivemos a opor-
tunidade de trocar ideias, exceto durante Simpósios, mas sempre 
de maneira individual diante de plenária, sem qualquer intimidade 
como nossos iguais.

Apesar dessa declarada indiferença, lembramos que 
participamos também com uma pequena, mas oficial contribuição 
anual à FENACEF para a realização dos Simpósios. Somos sim, 
convidados a compor a mesa de trabalhos no início dos Simpósios. 
Mas, só isso. Nada mais que isso.

Para esclarecer o nosso descontentamento e mágoa, 
podemos recordar que, na abertura oficial dos Simpósios, após a 
apresentação do Hino Nacional, todas as delegações, inclusive a 
do Rio de Janeiro, com suas bandeiras desfilam em direção ao pal-
co, se colocando ao lado da mesa diretora.

No entanto, nós da UNEICEF apenas assistimos e aplau-
dimos a distância. Não somos convidados a participar oficialmente 
de nada. Nem mesmo as pequenas lembranças/brindes são a nós 
oferecidos. Para muitos, isso é no mínimo uma descortesia ao nos-
so quadro social. 

Ao sócio, que receberá esse exemplar de nosso jornal, 
peço que ao ler o editorial não pense que nos sentimos menores 
ou inferiores. Tenha a certeza que NÃO!

Vocês sabem e já é de conhecimento geral que mesmo 
sem qualquer ajuda ou subvenção oficial, somos resistentes, obsti-
nados, generosos, honrados e quando necessário solene, por tudo 
isso, sabemos oferecer aos nossos associados “o melhor”. Exem-
plo é que temos o melhor serviço social das associações. Estamos 
agora em fase de expansão desse serviço em outras Delegacias, 
sendo que em Niterói, São Paulo e Pernambuco o projeto já avan-
ça a passos largos. Temos ainda a mais perfeita assistência Pre-
videnciária, agora extensiva a todas as Delegacias, que inclusive 

possibilita ganhos aos sócios e até mesmo a própria Funcef, que só 
no ano de 2011, graças ao trabalho da UNEICEF, conseguiu recu-
perar, por ser seu direito, R$1.386.597,06 aos seus cofres. 

Vamos continuar sobrevivendo com as mesmas dificul-
dades que começaram a nos golpear em 2007, quando a Funcef 
criou o Fundo Garantidor, que nos tirou uma participação que tí-
nhamos nos seguros de empréstimos concedidos pela Funcef (per-
demos cerca de 80 mil reais/mês em média, levando-nos a uma 
situação de quase insolvência). Estamos certos de não ter havido 
qualquer intenção de nos prejudicar deliberadamente por parte da 
administração da CAIxA, em Brasília.

Vamos continuar na nossa mesma estrada, sempre que 
necessário, atentos as agressões ao SAÚDE CAIxA – assunto que 
conheço melhor.

Quero por oportuno e, desejo denunciar o empobreci-
mento acelerado dos economiários, em especial dos aposentados 
e pensionistas - assunto que trataremos em outra oportunidade. 
Precisamos raciocinar e saber distinguir unidade de uniformidade. 
A uniformidade é uma exigência superada gradativamente com o 
tempo, mas a unidade, em defesa dos nossos direitos, a integração 
de nossos valores históricos, culturais e dos nossos símbolos são 
necessários e fundamentais.

Algumas vezes podemos estar em desarmonia com nos-
sas co-irmãs no varejo, mas o fundamental é que tenhamos um 
legítimo caminho certo a fazer e constantemente operante. A todo 
momento surgem questões internas e contraditórias. Raramente é 
possível compatibilizar sem sobressaltos o que queremos, preci-
samos e devemos ter. E ainda que tudo pareça se encaixar por 
algum tempo, logo novos elementos surgem e impasses inevitáveis 
aparecem. Em meio a idas e vindas, versos e reversos ansiamos 
por nos comunicar – conversar reunidos! Precisamos estar juntos 
no atacado. Chegar a esse ponto requer um baita esforço de todos 
– dos mais experientes e dos principiantes, claro!

A exclusão que segrega pessoas, instituições, em sua 
ação social, seja nos meios culturais, associativos e, em outros 
tantos espaços de que fazemos parte, é no mínimo indecorosa e 
desrespeitosa. 

Conviver com pessoas que pensam, sentem e preferem 
coisas diversas de nós pode ser desconfortável e trabalhoso do 
ponto de vista emocional, mas além de ser democrático e republi-
cano, há sempre benefícios na diversidade étnica, religiosa, de gê-
nero, de orientação sexual, partidária, ideológica, seja ela qual for. 
Elas contribuem para nosso amadurecimento mental e nos torna 
também mais cautelosos, responsáveis e até criativos. NADA DE 
PRECONCEITOS – esse IMPOSTO EMOCIONAL, ou pequenas 
implicâncias e birras, perfeitamente passíveis de serem despreza-
das e esquecidas. 

Não desejamos o lugar de ninguém, pois já temos o nos-
so e muito bem marcado. Queremos somar, sem perder, contudo, a 
nossa identidade. Unidos seremos mais fortes, com vistas ao futuro 
que pode nos estar reservando surpresas. Alguém tem dúvidas do 
que está por vir? 

Parece que faz parte em nossa pauta de discussões, a 
desastrada POLÍTICA DE CEDER PARA NÃO PERDER. Refletir é 
um bom remédio nos momentos de ânsia e até quase desespero. 

Precisamos estar juntos! Estamos abertos ao diálogo! As 
conversações e as falações são importantes, sempre! Resistir e 
reagir é fundamental! 

Abraços fraternos! 
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF

Armando filardiEditorial

Sinergia - Concórdia - Pacto
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Associação inaugura canal de comunicação 
com o quadro social: a UNEICEF TV

Confraternização 
em Alagoas

Mais uma vez a UNEICEF saiu na frente e inovou 
sua forma de comunicação com os seus associados. É 
que a União Nacional do Economiários da Caixa lançou 
no dia 22 de janeiro, na Sede provisória da Associação, 
no 30º andar do prédio da Caixa, no Centro do Rio, 
um novo meio de transmitir informações de qualidade, 
de forma rápida e eficaz ao quadro associativo: o seu 
canal de vídeos, a UNEICEF TV.

O objetivo principal da ferramenta é fazer com que 
mais associados tenham acesso aos conteúdos das 
palestras, eventos e ações realizadas na Sede e se 
mantenham atualizados e informados sobre assuntos 
relevantes à qualidade de vida, bem-estar e seus direi-
tos. Além disso, o Presidente da Associação, Armando 
Filardi, acredita que essa será também mais uma for-
ma de aproximação entre a Entidade, os Diretores, os 
Delegados e o quadro social. 

A UNEICEF TV conta com dois importantes pro-
gramas para a categoria economiária: a UNEICEF EM 
FOCO e a UNEICEF E VOCÊ. No primeiro, os asso-
ciados terão a possibilidade de assistir, através da in-
ternet, as inúmeras palestras realizadas mensalmente 
na Sede da Entidade no Rio de Janeiro. Já no quadro 
UNEICEF E VOCÊ, os associados terão informes diver-

sos, esclarecimentos da Diretoria, além de tirar dúvidas 
e enviar sugestões sobre questões voltadas ao Sócio 
Cultural, Atendimento Previdenciário, Atendimento Ju-
rídico, Financeiro, Serviço Social, Seguros, Convênios, 
SAÚDE CAIxA e entre outros.

O primeiro vídeo do programa UNEICEF EM FOCO 
já está disponível aos associados e tem como tema 
principal a manutenção e embelezamento da pele e 
dos cabelos, assunto abordado pelo dermatologista 
e professor, Silvério Átila, na palestra realizada no dia 
22 de janeiro. Na oportunidade, o médico deu dicas de 
prevenção da saúde da pele, das unhas e cabelos. 

Já está no ar também o vídeo onde o vereador Rei-
mont Otoni (PT/RJ) discursa na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro em favor da CAIxA 100% pública.

Aproveite a UNEICEF TV, converse com seu Dele-
gado Regional, junte os amigos e confira a primeira de 
muitas palestras divulgadas pela sua Associação. Para 
ter acesso ao conteúdo da palestra, basta entrar no 
site: www.uneicef.com.br e clicar no menu UNEICEF 
TV. 

Está precisando de um auxílio? Mande suas dúvi-
das para: presidência@uneicef.com.br, que trataremos 
da questão em um programa especial. 

O evento em comemoração ao Natal e à chegada 
de 2015 da Delegacia Regional de Alagoas foi cheio 
de alegrias e boas energias. A confraternização, rea-
lizada em 18 de dezembro de 2014, recebeu diversos 
associados em um almoço onde eles puderam se de-
liciar e compartilhar momentos aprazíveis.

Segundo a Representante Legal da DR de Alago-
as, Maria Eliane Silva Melo, foi um grande deleite estar 
junto aos associados nesta comemoração. “Sentimos 
com esse evento uma nova perspectiva, admiração 
e aceitação por parte de nossos associados. O que 
nos deixa mais confortável frente a nossa atividade”, 
disse Maria.

Ela também informou que a Delegacia, sempre 
em busca de maiores comodidades e benefícios ao 
seu corpo associativo, possui convênios com acade-
mia de ginástica e escritório de advocacia. “De manei-
ra geral, aspiramos um empenho e crescimento dessa 
Delegacia para os próximos anos”, finaliza a Repre-
sentante Legal da Delegacia Regional de Alagoas. 

Nascido em 19 de dezembro de 1913, Antônio 
Mádia, hoje com 102 anos, é um dos associados 
mais antigos filiados à Delegacia Regional de São 
Paulo. Com saúde e memória impecáveis, o ex-fun-
cionário da Caixa Econômica Federal é exemplo de 

dedicação e confiança 
na UNEICEF. 

Sempre bem-dis-
posto e atuante, Antônio 
teve o trabalho como 
sua principal fonte de 
energia. Homem sim-
ples e de coração gran-
de, aos oito anos, quan-
do retornava de sua 
função como Coroinha 

da Igreja de São Francisco, percebeu, ao ver uma 
manifestação de índios na defesa dos direitos dos 
povos indígenas, que sua missão era ajudar pessoas 
e fazer o bem.

Na busca pela realização e tendo o trabalho 
como necessidade, começou cedo na labuta e seu 
primeiro emprego foi na alfaiataria do seu tio. Foi lá 
onde aprendeu o valor do emprego e teve a oportu-
nidade de aperfeiçoar sua habilidade como costurei-
ro. Aos 13 anos, sua vida já deu uma mudada e ele 
trabalhou, por um período de tempo, com o grupo 
musical “Secos e Molhados”. 

Grande atleta, Mádia se destacou ainda em vá-
rias atividades esportivas no Clube Esperia, con-
quistando vaga como corredor de elite na modali-
dade dos 1000 metros rasos. Com 18 anos já havia 

completado os estudos tradicionais da época e aos 
19 serviu ao exército durante um ano. Após esse pe-
ríodo como militar, realizou o curso de Ciências Con-
tábeis na Faculdade Álvares Penteado e, anos mais 
tarde, precisamente em 1939, iniciou sua carreira na 
Caixa Econômica, onde ficou até se aposentar em 
1975.

Por sua incrível história de luta e anos de colabo-
ração para o crescimento e fortalecimento da Caixa 
Econômica Federal, a UNEICEF, representada pelo 
Presidente Armando Filardi, Diretoria e pela Delega-
da Regional de São Paulo, Maria Conceição Martin, 
agradece ao associado Antônio Mádia, pelos anos de 
confiança na Entidade e o parabeniza pela sua força, 
dedicação e vitória. “Que essa energia se perpetue 
ainda por muitos e muitos anos”, declara Filardi.

Com mais de 100 anos, associado Antônio Mádia se 
mantém ativo na UNEICEF em São Paulo
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Assim como os movimentos 
sindicais, sociais e entidades as-
sociativas dos empregados da 
CAIxA, a UNEICEF, por enten-
der a importância da CEF para 
o Brasil, também endossa a 
luta contra a abertura de capital 
do banco. Isso porque, a Caixa 
Econômica é um banco público 
que tem como uma de suas pre-

missas cumprir um extraordinário papel social ao povo brasileiro. 
Essa proposta do governo traria terríveis consequências sociais 
e à economia nacional.

Visando defender esse patrimônio nacional, entidades sin-
dicais e associativas dos empregados da CEF, realizaram no 
dia 27 de fevereiro, em frente ao prédio da Caixa Econômica Fe-
deral, na Avenida Almirante Barroso, Centro do Rio de Janeiro, 
o Ato em Defesa da CAIxA 100% pública. O intuito foi chamar 
atenção da sociedade sobre os prejuízos e retrocessos sociais 
que ocorrerão para o Brasil caso seja concretizada a abertura do 
capital da Caixa. 

Para o Presidente da UNEICEF Armando Filardi, é preciso 
que todos os empregados da CEF, bem como a sociedade em 
geral se posicionem contra esse nefasto processo. “Precisamos 
fortalecer a CAIxA. Não podemos deixar que o governo abra seu 
capital, pois além de acarretar um declínio na economia nacional, 
essa ação poderá gerar consequências inimagináveis na condi-
ção social da população brasileira. Vamos nos unir e bradar um 
forte NÃO ao desmonte da CAIxA”, declara Filardi.

Além do Presidente da Associação, estiveram também na 
manifestação o deputado federal Alessandro Molon; o vereador 
Reimont Otoni; a deputada federal Benedita da Silva; a vice-pre-
sidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro Adriana 
Nalesso; o Presidente da APCEF/RJ Paulo Matileti, bem como 
outros representantes do movimento associativo e sindical dos 
empregados da CEF.

Por uma CAIXA 100%
PúBL IC A

Ato e Frente Parlamentar fortalecem a 
luta em favor da CEF
Filardi e o criador da Frente Parlamentar, vereador 
Reimont otoni, se reúnem na Câmara Municipal do Rio

UNEICEF endossa luta contra 
a abertura de capital da CEF

O Presidente da UNEICEF Armando Filardi esteve 
reunido com o vereador do Rio de Janeiro, Reimont Oto-
ni, no dia 6 de março, no gabinete do parlamentar, na 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para tratar sobre 
diversos assuntos ligados à defesa da CAIxA 100% pú-
blica. 

Na oportunidade, Reimont, criador da “Frente Parla-
mentar em Defesa da CAIxA 100% Pública”, explicou ao 
Presidente da UNEICEF que mesmo não sendo da esfe-
ra federal, entende a grande importância que a CEF tem 
para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, 
por isso, a luta contra a possível condição de socieda-
de anônima da CEF acabou se tornando uma das suas 
atuais bandeiras. 

Sobre a “Frente Parlamentar em Defesa da CAIxA 
100% Pública”, defendida pelo vereador em pronuncia-
mento na Câmara Municipal no dia 5 de março, Reimont 

esclareceu que o objetivo é movimentar o parlamento 
municipal contra essa tentativa de esquartejamento do 
patrimônio do povo. Publicada no Diário Oficial do Po-
der Legislativo do Município do Rio de Janeiro, no dia 6 
de março, a “Frente”, será instaurada dia 18 do mesmo 
mês e já conta com o apoio de mais de 30 membros do 
legislativo municipal e federal.

O parlamentar disse ainda que na primeira quinzena 
de abril (podendo ser nos dias 6, 10 ou 13) acontece-
rá uma mesa de debates com representantes dos tra-
balhadores da CEF, empregados do banco e membros 
do poder legislativo municipal, estadual e federal, a fim 
de discutir sobre o andamento da “Frente Parlamentar”. 
Reimont afirmou ainda que “tem quem diga que esse é 
um assunto federal e que não cabe a uma Câmara Mu-
nicipal se meter. Eu discordo e ainda asseguro que pre-
cisamos nos unir e movimentar o parlamento municipal 
e federal na defesa desse patrimônio do povo brasileiro. 
Por isso, endosso esse movimento. A CAIxA precisa 
continuar 100% pública”, conta.

Filardi agradeceu e parabenizou o apoio e a inicia-
tiva do parlamentar na luta pela não abertura do capital 
da CEF. “A iniciativa do atuante vereador está sendo 
de fundamental importância para a defesa da CAIxA 
100% pública. É muito bom saber que temos represen-
tantes engajados na proteção deste banco que é um 
pilar do desenvolvimento econômico e social do país. 
Precisamos que mais parlamentares se envolvam nes-
sa importante luta”, explicou o Presidente da UNEICEF.

Reimont discursa em Ato 
em frente ao Barrosão

Filardi se reúne com vereador Reimont na Câmara Municipal
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Foi publicada no Boletim dos Bancários – jornal 
do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financei-
ro da Zona da Mata e Sul de Minas (SINTRAF/JF) 
- uma matéria sobre o trabalho das associações em 
prol dos aposentados e pensionistas. Na publica-
ção, a UNEICEF foi destacada por ser a Associação 
dedicada a defender os economiários aposentados 
e pensionistas da Caixa Econômica Federal (CEF).

Na edição de novembro de 2014 do boletim do 
SINTRAF/JF, além da menção sobre a estrutura da 
UNEICEF, sua sede e as 18 Delegacias Regionais es-
palhadas pelo Brasil (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), são acentuadas a luta e dedi-
cação na defesa dos interesses dos associados.

Entre outros pontos citados, o registro exalta 

a assistência que a En-
tidade oferece aos seus 
sócios, prezando sem-
pre pelo bem-estar ao 
promover e apoiar as rei-
vindicações e interesses 
da categoria. “Nós, da 
UNEICEF, ficamos mui-
to contentes com a refe-
rência de nosso trabalho 
pelo jornal do SINTRAF/
JF. Isso nos mostra que 
Paulo Almeida, Delegado 
Regional de Juiz de Fora, 
está alinhado e compro-
metido com os projetos e objetivos da UNEICEF. 
Paulo Almeida está de parabéns!”, Armando Filar-
di, Presidente da UNEICEF. 

Jornal do SINTRAF/JF cita UNEICEF 
pelos seus ser v iços e apoio às 
reivindicações dos assoc iados
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Cerca de 180 associados entre ativos, aposenta-
dos, pensionistas, familiares e amigos participaram da 
festa de fim de ano e comemoração dos aniversarian-
tes do quadrimestre da Delegacia Regional da UNEI-
CEF de Niterói. O evento aconteceu no dia 23 de de-
zembro, no Charitas Aero Clube, em Niterói, município 
do Rio de Janeiro. 

Entre as presenças ilustres estavam o Presidente da 
UNEICEF, Armando Filardi; o Vice-Presidente Álvaro Fi-
gueiró Murce; os Diretores da Entidade Ernandes de Al-
meida e Gilberto Cabral; o Delegado Regional de Niterói, 

Sylvio Motta e o médico da CAIxA e ex-SASSE, Arnaldo 
Marconi Pereira, acompanhado da esposa. 

Durante a festa, o Delegado Regional Sylvio Motta, 
agradeceu a presença de todos os presentes e informou 
que quem estiver interessado em participar dos próxi-
mos eventos da Regional deve entrar em contato pelo 
telefone: (21) 2622-0149 e falar com Andréa ou Marle-
ne. “A presença de todos vocês honrou essa DR, espero 
que possam também comparecer na primeira festa dos 
aniversariantes do quadrimestre, marcada para o mês 
de abril”, convidou Sylvio. 

Regional de Niterói reúne centenas de 
associados em festa de Natal
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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
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Com intuito de proporcionar mais lazer e qualidade de 
vida aos aposentados, a Diretoria Sócio Cultural da UNEI-
CEF preparou mais uma excursão imperdível para os asso-
ciados do Rio de Janeiro no já tradicional Passeio e Almoço 
da Amizade. Desta vez, a viagem com saída programada 
para o dia 27 de março e retorno no dia 29, será para o 
município de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. 

Conhecida como a Suíça brasileira, a cidadezinha 
encanta pela arquitetura baseada em construções euro-
peias e pelo seu clima mais frio do que a média do país. 
Localizada em altitude de 1.628 metros - o município é 
o mais alto do Brasil - o que torna a cidade ainda mais 
diferenciada e aconchegante.

O pacote do passeio inclui transporte, duas (2) diárias 
na pousada Miniférico e café da manhã, almoço e jantar no 
restaurante Estrela Guia. A saída será às 7h30 do dia 27, 
em frente ao prédio da CAIxA, na Rua Almirante Barroso 
e o retorno está previsto para às 15h do dia 29 de março.

Mais informações com o Departamento Sócio Cul-
tural da UNEICEF, através do telefone: (21) 2262-0767, 
ramal 4, com Georgette. Não perca a oportunidade de 
conhecer uma das mais belas cidades do Brasil. Vagas 
limitadas. 

UNEICEF promove 
viagem a Campos
do JordãoCom o propósito de festejar a chegada de mais 

um ano, a Delegacia Regional da UNEICEF de São 
Paulo, realizou no dia 6 de dezembro de 2014, um 
almoço de Natal entre os aposentados. Mas, o que 
era para ser um evento simples, se tornou - graças 
ao entusiasmo dos presentes - uma grande festa 
de alegria e diversão.

O evento contou com a participação do grupo 
“Os Trovadores” que, vestidos de Papai Noel, agi-
taram o lugar com apresentações musicais. Mas a 
festa atingiu o ápice quando o DJ contratado tocou 
músicas agitadas que levaram todos os associados 
para a pista de dança. Destaques para os aposen-
tados Alberto Barollo e Luiz Rodrigues da Silva, que 
com 99 e 95 anos, respectivamente, fizeram na festa 
uma atração à parte.

Brincadeiras, agradecimentos e piadas também 
enriqueceram a festividade, além dos deliciosos pra-
tos e bebidas servidos especialmente durante o even-
to. Na oportunidade, foi realizada ainda uma homena-
gem a ex-Delegada da UNEICEF em São Paulo, Dona 
Paulina. E como lembrança pela passagem de ano, 
os aniversariantes foram presenteados com brindes 
personalizados e com um lindo bolo comemorativo. 

Ex-Delegada da DR de São Paulo, Dona
Paulina aproveita os festejos

Maria Conceição Martin, Delegada em São
Paulo, homenageia Dona Paulina 

Festa de fim de ano da UNEICEF em São Paulo 
arranca sorrisos e felicidade dos associados
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Programa Preventivo de Saúde dos Aposentados é uma das 
propostas aprovadas no Simpósio da Caixa Econômica

Visando a importância da prevenção da saúde, prin-
cipalmente da terceira idade, o Presidente da UNEICEF, 
Armando Filardi, teve como uma de suas preocupações 
apresentar proposições voltadas a esse tema no último 
Simpósio Nacional dos Economiários Aposentados e 
Pensionistas da Caixa Econômica Federal. No evento, 
ocorrido em 2014, foram três preposições apresentadas 
por Filardi, com o objetivo de beneficiar não somente os 
associados da Entidade, bem como todos aqueles que 
fazem parte do mundo CAIxA. 

Das três propostas apresentadas, duas foram apro-
vadas na ocasião: Assistência Médica a Familiares e a 
criação de um Programa de Prevenção da Saúde dos 

Aposentados (PPSA), sendo este último de importância 
crucial para a saúde daqueles que já atingiram os 60 anos 
de idade (aposentados e pensionistas), pois ele possibilita 
uma vez ao ano, uma bateria de exames gratuitos, isto é, 
sem o desconto na rubrica 4461.

De acordo com o Presidente da UNEICEF, a finalida-
de da criação do PPSA é a detecção e tratamento preco-
ce de quaisquer males de saúde, permitindo providências 
menos complexas e com menor sofrimento. “Esta bateria 
de exames não teria qualquer custo para o aposentado/
pensionista. Tal elenco de exames seria realizado uma 
única vez ao ano e os mesmos seriam estipulados pelo 
SAÚDE CAIxA, bem como os documentos adequados 

a serem criados, indicação de profissionais, de serviços 
contratados, logística dos atendimentos, entre outros”, ex-
plica Filardi. 

Após aprovação, a Fenacef encaminhará as propos-
tas para a Direção da CAIxA para avaliação dos gestores 
da empresa. “Com a aceitação dessas propostas, con-
quistamos avanços importantes para os economiários 
aposentados da CEF. A prevenção é com toda certeza 
um dos melhores métodos aplicados à saúde em nosso 
sistema, por isso, a mesma deve ser valorizada e utiliza-
da como forma de cuidado primordial. Estamos torcendo 
para que a CEF aprove e implante o PPSA”, destaca o 
Presidente da Associação. 

Veja a íntegra da preposição relativa ao Programa Preventivo de Saúde dos Aposentados (PPSA):

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2014

PPSA Programa de Preservação da Saúde dos Aposentados
da Caixa Econômica Federal

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

 É fato sobejamente sabido, reconhecido pelos cidadãos e pelas institui-
ções, que a realidade social está sempre, permanentemente, em transformação 
e aperfeiçoamento, em que pesem os fatores e períodos de aparentes recuos ou 
meios de retrocessos e regressões.

 Estamos, presentemente, num fórum de debates, no contexto da CEF e 
de nossas instituições associativas a ela ligadas.

 Não vamos, aqui, historiar as questões e ações vinculadas aos importan-
tes temas da seguridade social ou da saúde neste encontro, desde os tempos do 
antigo IAPB, depois do SASSE, FUNCEF e, por fim, o SAÚDE CAIxA.

 Sugerimos que este Simpósio leve à Caixa e, consequentemente, ao 
SAÚDE CAIxA, a proposta de criar-se um PPSA – Programa de Preservação da 
Saúde dos Aposentados.

 Reflitamos: em que consiste e o que resulta de um programa desta natu-
reza para economiário da ATIVA ou para os APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
que nos interessa particularmente?

 O principal é que se trata de programa preventivo, que atende os moldes 
atuais da medicina, que se resume no seguinte: a detecção e tratamentos pre-
coces de quaisquer males de saúde, permitindo providências menos complexas, 
com menos sofrimento e também muitíssimo menos dispendiosas para todas as 
partes, seja a do enfermo que tenha que custear sozinho seus males, como o de 
nosso Plano SAÚDE CAIxA.

 Nas duas ultimas décadas, a situação dos aposentados e pensionistas 
da CEF vem piorando consideravelmente, na contramão do que vem ocorren-
do com parte ponderável da sociedade brasileira. Basta recordar a desejada as-
censão socioeconômica das chamadas “Classes C e D”, não acompanhada por 
nossos aposentados e pensionistas. Ao contrário, estamos sendo nivelados “por 
baixo”.

 Recordemos apenas alguns benefícios que significavam, respeitados 
seus limites, uma forma de SALÁRIOS INDIRETOS, e que representavam uma 
pequena oferta de oxigênio que recebíamos e que permitia a sobrevivência desses 
antigos funcionários com um pouco mais de dignidade.

 O declínio acentuado dos “proventos”, pela não existência de qualquer tipo 
de “isonomia salarial” entre nós e os empregados do Banco do Brasil, BNDES, 
Banco Central e etc. que são instituições econômicas financeiras similares à CEF. 
Outras perdas cruéis, de algumas modalidades compensatórias que tínhamos; 
cestas básicas, tickets alimentação, empréstimos emergenciais, consignações, 
habitacionais, em bases agora pouco aceitáveis, devido aos juros cobrados e 
forma de pagamento. Saibam que há um número expressivo de aposentados re-
sidindo nas periferias das cidades, em condições precárias de habitação e vida.

 Foram, e se avizinham tantas perdas que o bom senso poderia dar uma 
reviravolta nesse curso desinteressado de tratar os antigos servidores, mas que 
foram os verdadeiros formadores do maior banco social da América Latina; im-
plantando o PPSA, como uma saída inteligente, útil e econômica financeiramen-
te, favorável a médio e curto prazo e com custo muito baixo para a CEF e de um 
benefício social expressivo para os aposentados e pensionistas.

 Em linhas gerais, proponho obviamente para ESTUDO E AJUSTES, ten-
do em vista sua aplicação, o seguinte leque de medidas e ações:

 No mês a fechar-se com a data de aniversário do aposentado/pensio-
nista, ser-lhe-ia facultado a realização gratuita, isto é, o não desconto na rubrica 
4461 – Participação SAÚDE CAIxA - de bateria de exames complementares, 
consultas médicas e outros procedimentos de medicina preventiva, de acordo 
com o seu gênero e a faixa etária. Esta bateria de exames e consultas não teria 
qualquer custo para o aposentado/pensionista, à semelhança dos critérios vigen-
tes em relação ao PPS, isto é, não onerosa, não descontável conforme é dada 
ao pessoal da ativa; tal elenco de exames seria realizado uma única vez ao ano; 
os exames seriam estipulados pelo SAÚDE CAIxA, bem como os documentos 
adequados a serem criados (recibos, guias etc.); indicação de profissionais, de ser-
viços contratados, logística dos atendimentos, pagamento dos serviços prestados, 
divulgação do sistema de atendimento, tudo sendo analisado e estabelecido pela 
direção do SAÚDE CAIxA, enfim, da elaboração do projeto e de sua tão desejada, 
importante e merecida implantação.

 Na esperança da compreensão de nossa proposição,
Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF
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Como sua formação superior auxiliou sua 
entrada na DR de Alagoas?
Quando a ex-Delegada da Regional da UNEICEF 
em Alagoas manifestou sua vontade de sair do co-
mando da Delegacia, uma empregada da CAIxA, 
sócia da UNEICEF e amiga que nutro há 30 anos, 
sabendo que eu estava aposentada e da minha 
formação em Administração de Empresas, pergun-
tou sobre o meu interesse em manter um contrato 
temporário, a título de experiência na Delegacia de 
Alagoas. Mesmo não sendo funcionária da CAIxA, 
na mesma hora eu concordei. Logo em seguida, o 
assunto foi levado ao Presidente da UNEICEF, Dr. 
Armando Filardi, que autorizou proposta.

Mas como foi sua transição até a efetiva 
contratação?
Como me sai bem durante o período de experiên-
cia, a Diretoria da UNEICEF, através de Assem-
bleia Extraordinária, propôs uma mudança no 
Estatuto da Associação, no que se refere à autori-
zação legal de empregados que não são funcioná-
rios da CAIxA exercerem o cargo de Responsável 
pelas Regionais da UNEICEF. Após aprovação 
da Assembleia, ficou legalmente permitido que 
eu pudesse exercer o cargo como Representante 
Legal da Delegacia Regional de Alagoas . 

Pode-se dizer que a DR de Alagoas teve 
algumas mudanças com a sua gestão. Como 
isso se deu? 
Com o uso do conhecimento de forma adequada, 
uma vez que, as habilidades precisam ser de-

monstradas através da prática. Além disso, utilizo 
conhecimentos de gestão administrativa, que são 
essenciais no exercício do cargo de Representan-
te da Regional de Alagoas. Essas atitudes agre-
gadas as ações mais adequadas e ao contexto 
que propiciam maior entendimento entre nossos 
associados são atos que têm facilitado minha ges-
tão nessa Delegacia. Tudo isso vinculado a minha 
formação em Administração e experiência prévia 
como Secretária Executiva. 

Quais vantagens os associados desta DR 
têm?
Oferecemos serviços de empréstimos emer-
genciais; auxílio anestesia; complementação ao 
reembolso praticado pelo SAÚDE CAIxA, inclu-
sive para o cônjuge; auxílio funeral; entre outros.  
Buscamos também benefícios como convênio 
com a Academia Nadart e assistência jurídica 
com o escritório jurídico do Dr. Thiago Fernan-
dez. Para o futuro, estamos tentando novas par-
cerias com cursos, óticas, farmácias e, até mes-
mo, faculdades.

O que a Delegacia Regional de Alagoas rea-
liza em termos de eventos e promoções para 
os associados?
Na presente conjuntura, nosso foco é estender-
mos o máximo a integração entre os associados 
e a UNEICEF. Durante o ano passado, participa-
mos da campanha de vacinação contra a gripe, 
juntamente com o SAÚDE CAIxA, tendo em 
nossa instalação o atendimento aos sócios. Re-

alizamos eventos festivos, por exemplo, no final 
do ano passado, tivemos uma confraternização 
natalina maravilhosa que teve a significativa pre-
sença de sócios, onde pudemos presentear cada 
um dos participantes e realizar sorteios de cestas 
natalinas. 

Quem desejar se associar a DR de Alagoas 
deve se direcionar para onde? 
A Delegacia Regional de Alagoas fica localizada 
na Avenida Dom Antonio Brandão, 333, Edifício 
Maceió Work Center, sala 5, Farol, Maceió, Ala-
goas. Funcionamos das 10h às 16h, com intervalo 
para almoço de 12h às 13h. Abrangemos a cida-
de de Maceió, mas temos sócios em Arapiraca 
e Rio Largo. Quem estiver interessado em fazer 
parte dessa grande família economiária será mui-
to bem-vindo e bem recebido. Atualmente temos 
uma média de 10 a 15 atendimentos mensais. 

Qual mensagem a senhora deixa para os 
associados da UNEICEF?
Na reinauguração da Delegacia Regional de Ala-
goas, o Dr. Filardi enviou uma mensagem para 
ser passada aos associados, onde comparava 
a nossa trajetória a uma Fênix. Nesse contex-
to, nossa mensagem aos sócios da UNEICEF é 
que estamos reconstruindo nosso espaço, e que 
contamos com a participação de todos. Agradeço 
imensamente a oportunidade de participar dessa 
Associação que mantém como objetivo a manu-
tenção dos benefícios adquiridos e luta por mais 
qualidade de vida aos seus filiados. 

FALA dELEGAdo Maria Eliane Silva Melo
Representante Legal na dR de Alagoas

Contratada inicialmente pelo período de experiência de três meses, a Representante Legal em Alagoas, Maria Elia-
ne Silva Melo, conquistou seu espaço na DR com seu excelente trabalho, o que fez com que a Diretoria da 
UNEICEF realizasse uma AGE para mudança no Estatuto da Entidade. E da sua admissão até os dias 
de hoje, mais de um ano se passou. Com tamanha dedicação, força e tendo ajuda da sua formação su-
perior em Administração de Empresas, Maria Eliane tem mostrado que um trabalho diligente e conheci-
mento adequado conseguem fortalecer uma entidade, seu quadro social e resgatar as raízes na luta por 
melhores condições de vida aos filiados da sua Regional. E por tamanha presteza e gestão, convidamos 
a Representante Legal Maria Eliane para ser a entrevistada da coluna nesta edição.

Confira a entrevista com a Representante Regional da Delegacia de Alagoas,
Maria Eliane Silva Melo para o Jornal da UNEICEF: 

Fa l e c i m e n t o sFalecimentos
UNEICEF lamenta perda do ex-
advogado no Jurídico da CAIXA 
e jornalista, Pedro Gomes

A Caixa Econômica Federal, 
bem como os veículos de comu-
nicação do Rio de Janeiro perde-
ram em dezembro de 2014, aos 
89 anos, o advogado e jornalista, 
Pedro Gomes, após internação 
por problemas na vesícula, na 
Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, 
zona sul da cidade carioca. Gomes deixou esposa e 
três filhos. 

Advogado no Jurídico da CEF durante muitos 
anos, Pedro Go, como também era conhecido, era um 
homem culto e grande redator. Dedicou a maior parte 
da sua vida ao jornalismo, tendo trabalhado como edi-
torialista e colunista em diversos meios de comunica-
ção, entre eles no jornal “O Globo”; “Jornal do Brasil”; 
“Diário Carioca” do “Diário de Notícias”; “O Jornal” da 
“Tribuna de Imprensa”; “Jornal do Commercio”; revista 
“Manchete”; entre outros grandes veículos.

 A UNEICEF se solidariza com familiares e ami-
gos do advogado e redator, Pedro Gomes, e lamenta 
a grande perda. 

Tristeza e Luto na Associação

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

- Balbina de Abreu (São Paulo): 
Dedicada e esforçada, Balbina faleceu aos 76 anos 
no dia 9 de setembro de 2014. Trabalhou na Caixa 
durante 35 anos, tendo iniciado sua vida profissional 
aos 13 anos em uma fábrica de tecidos em Brotas. 
Após labutar durante 15 anos nas lojas Pernambuca-
nas, seguiu sua vida profissional no SASSE, que foi 
incorporado pela Caixa em 1977. Atuou nessa função 
até sua aposentadoria em 1983.

- Diva de Souza Dias (São Paulo): Profissional 
consagrada, Diva atuou como Gerente de Relações 
Institucionais da ONG Moradia e Cidadania e como 
Diretora de Recursos Humanos da Caixa Econômica 
Federal. Faleceu em 26 de janeiro de 2015.

- José Segundo Russi (Juiz de Fora): Querido 
de amigos e familiares, José Segundo foi funcionário 
por anos da Caixa Econômica Federal. Faleceu em 
20 de dezembro de 2014. 

É com muito pesar e tristeza que a UNEICEF in-
forma a perda do querido e sempre atuante Delegado 
Regional da Paraíba, José Pereira de França, mais 
conhecido como Pereirão, que faleceu no dia 19 de 
fevereiro, aos 86 anos, em João Pessoa, na Paraíba. 

Atuante no mundo CAIxA desde 1959, José 
Pereira exerceu diversos cargos de chefia na CEF 
nas mais diversas áreas, entre elas na Carteira de Depó-
sitos; Carteira de Penhor; Patrimônio e Material; Seção de 
Assuntos Gerais – onde implantou, junto com a sua equi-
pe, o Sistema de Arquivo de Protocolo – e Gerenciando 

as Agências Padre Meira e Central, nesta última, 
ficou até se aposentar em 1980.

Pereirão gerenciou ainda a SASSE - Compa-
nhia Nacional de Seguros Gerais e Seguradora 
da Caixa Econômica Federal; foi tesoureiro da 
APCEF/PB durante dois anos e, em 1988, foi no-
meado pela UNEICEF como Delegado Regional 

da Paraíba, onde atuou até o fim da vida. 
A Diretoria da UNEICEF manifesta seu profundo pe-

sar e se solidariza com a perda desse estimado profissio-
nal e importante membro do mundo CAIxA. 

Luto na Associação: UNEICEF perde estimado Delegado da Regional da Paraíba
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Com o almoço de confraternização 
realizado no dia 3 de dezembro na 
sede do Iate Clube do Rio de Janeiro, 
os componentes do Círculo Bíblico da 
UNEICEF marcaram o encerramento 
das suas atividades em 2014. Para o 
ano de 2015, a programação teve início 
em 25 de fevereiro e terminará dia 18 
de novembro. Os encontros são reali-
zados às 14:30h, todas as quartas-fei-
ras, provisoriamente nas dependências 
do Edifício Anglia, sitas na rua Alcindo 
Guanabara nº 24, 4º andar. Além da 
leitura e estudo de textos do antigo e 
novo testamento, o grupo dedica ora-
ções em prol de todos os colegas eco-
nomiários e familiares, bem como dos 
colegas hospitalizados. Venham parti-
cipar das reuniões. Elas têm a duração 
de cerca de uma hora! Mais informa-
ções poderão ser obtidas com a funcio-
nária Petrina, pelo telefone 2262-0767 
ramal nº 1 (Presidência).

Déficit de fraldas é o que está acontecen-
do no estoque do Serviço Social. Assim, 
apelamos aos colegas que queiram con-
tribuir com algum numerário para aquisi-
ção das mesmas, que são feitas através 
da nossa farmácia a preços mais vanta-
josos. As doações podem ser entregues 
à equipe do referido Serviço (Fátima, Mô-
nica e Christiane), na sede da UNEICEF, 
localizada na Av.Rio Branco nº 174, 30º 
andar, no horário de 10 às 16 horas.

Mesmo com todos os aumentos de pre-
ços e do custo de vida dos últimos tem-
pos, há cerca de dois anos as mensali-
dades da UNEICEF não são reajustadas. 
Por assim ser, a Diretoria da Entidade 
estuda um possível e pequeno reajuste 
que deverá ser aplicado ainda no primei-
ro semestre desse ano.

Visando pro-
porcionar ainda 
mais qualidade 
vida, fontes de 
interação e la-

zer ao seu quadro social, a UNEICEF 
está com um projeto novo que visa levar 
os associados a passeios pelo centro 
histórico do Rio de Janeiro. Como já é 
sabido, a cidade maravilhosa tem mui-
tos locais poucos explorados e que me-
recem ser conhecidos e visitados. Por 
isso, nada como um guia turístico para 
conduzir os associados em caminhadas 
pelos locais históricos do Centro da ci-
dade. Para participar, os interessados 
devem entrar em contato com o Sócio 
Cultural da UNEICEF, falar com Geor-
gette e indicar o horário de preferência 
para as visitações, que pode ser de ma-
nha ou à tarde. 

Pesquisadores da Universidade de Har-
vard informaram que foi dado o primei-
ro passo na descoberta da cura para 
diabetes do tipo 1. De acordo com a 
equipe, através das células-tronco eles 
conseguiram reproduzir centenas de mi-
lhares de células beta que regulam os 
níveis de açúcar do sangue, o que au-
xilia na diabetes tipo 1. Como próximo 
passo, os pesquisadores buscam for-
mas de manter essas células dentro do 
corpo humano, para que elas se prote-
jam da resposta do sistema imunológico 
- que pode se voltar contra as células 
beta, as destruindo e deixando a pessoa 
com uma doença potencialmente fatal – 
afim de que tenham uma função de lon-
go prazo.

Brasileiros desenvolvem nova técnica de 
cirurgia para pacientes com Parkinson 
que reduz o tempo do procedimento em 
até 40% e aumenta a segurança e preci-
são da cirurgia. O projeto foi idealizado 
através do aperfeiçoamento da implan-
tação de eletrodos no cérebro, proce-
dimento necessário para a terapia de 
estimulação cerebral profunda (ou DBS, 
na sigla em inglês), em pacientes que so-
frem de Parkinson. Com técnica, a cirur-
gia agora pode ocorrer nos dois lados do 
cérebro de forma simultânea. Um salve 
aos cientistas!

A agência da CAIxA ocupava (e ocupa hoje) excelente 
espaço do Ministério da Fazenda (RJ) ao lado das 
agências do Banco do Brasil, dos Correios e Telé-
grafos e da própria Receita Federal.
Da sua mesa, o novo gerente podia perce-
ber, ao fim do expediente, a saída dos 
funcionários ou empregados de todas 
essas unidades através do grande sa-
guão e portão da Rua Debret e, tam-
bém o tratamento diferenciado dos 
guardas para com os gerentes e chefes 
daquele Banco e dos órgãos públicos. Ba-
tiam continências à saída deles.
Com ele isto não ocorria.
Lembrando-se do seu tempo de colégio e serviço 
militar, resolveu testar certa tarde-noite. Passou por 
eles e cumprimentou;
-Boa noite!
Eles simplesmente responderam: - Boa noooite!
Voltou ao saguão, passou novamente por eles: - Boa noite!
Eles, na mesma: - Boa-noooite. O gerente repetiu a saudação até a quarta vez. Nes-
sa! Então resolveu esclarecer:
-Vocês estão fardados e o sinal de respeito de quem está fardado é a continência! Eu 
sou o gerente da agência da Caixa e exijo também este respeito...
Os guardas entenderam aí que não era maluquice aquela repetição de “boas noites”. 
Perfilaram-se e capricharam na saudação. E formou-se então o novo hábito.
O gerente ainda desabafou com o subgerente:
-Deixar de homenagear só a gente, por quê? Logo nós que processamos os paga-
mentos dos salários, socorremos a todos, a maioria deles trabalhando no prédio, os 
momentos de aperto!
Protagonista e narrador: Renato Accioly.

Gabinete imponente da Chefia, fechadíssimo, para entrar lá, um ritual de perguntas 
para quem era de fora. Aos de dentro, esperar um pouco. O contínuo, distraído, não 
deu os toques à porta, como era de praxe e descobriu que dois corpos podem ocu-
par o mesmo lugar no espaço: chefe e secretária em nervosos amassos. Retornou 
no mesmo segundo, bandeja com inúteis cafezinhos oscilando no ar.
Mais tarde, acabado o expediente, o Chefe o convocou:
Seu F... O senhor viu alguma coisa hoje?
Experiente na diplomática função, respondeu o contínuo: - Viu o quê?

A Delegacia Regional de Niterói recebeu no mês de janei-
ro um valioso destaque da mídia local. É que o jornal de 
bairro Atual Notícia publicou uma matéria, na edição 49, 
ano IV, sobre a realização da animada festa de confrater-
nização de fim de ano dos associados da DR niteroiense. Evento esse, que aconteceu 
no dia 23 de dezembro, no Aeroclube Charitas, em Niterói e contou com participação 
de dezenas de sócios e com a presença do Presidente Armando Filardi. Parabéns ao 
Delegado Silvio Mota pelo destacado trabalho que vem realizando na DR Niterói. 

Algumas
Outras

CÍRCULo BÍBLICo SERVIço SoCIAL

PEqUENo REAJUSTE

PRoJETo NoVo

BoA NoTÍCIA

ESPERANçA

CAIXISToRIAS - Sabe com quem está falando?

CAIXISToRIAS - o silêncio

UNEICEF NA MÍdIA
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* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE
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Em festividade realizada no dia 18 de dezembro, no 
clube Vila da Feira e Terras de Santa Maria, na Tijuca, 
Zona Norte do Rio de Janeiro, a UNEICEF celebrou e 
encerrou com uma animada Festa de Natal mais um 
ano de lutas e vitórias em favor dos economiários da 
Caixa Econômica Federal. O evento comemorou ainda 
a passagem de ano dos associados aniversariantes do 
terceiro quadrimestre (setembro, outubro, novembro e 
dezembro).

Na abertura da festa, o Presidente Armando Filardi 
fez um discurso de agradecimento a todos os presen-
tes e informou que o ano de 2014 foi muito próspero 
para Entidade, pois, depois de anos com déficit, a As-
sociação finalmente conseguiu um alívio nas contas, 
alcançando o superávit. Filardi aproveitou o ensejo 
para, mais uma vez, enfatizar a necessidade de uma 
Bancada Economiária no Congresso Nacional. “Temos 
o apoio do Deputado Federal, Alessandro Molon (PT), 
que se comprometeu com a nossa Instituição a tentar 
implantar uma bancada pluripartidária, na busca pelo 
fortalecimento e representatividade dos empregados 
ativos e aposentados da CEF. Esperamos que, em 
2015, isso seja concretizado”, conta.

Para finalizar, Filardi anunciou que a Associação 
está investindo em novas formas de comunicação para 
melhorar a relação com seus associados e com as Re-
gionais. “Já temos um canal de Web TV (UNEICEF TV) 
em nosso site, onde transmitiremos todas as informa-

ções e palestras que acontecem em nossa Sede às 
Delegacias de todo o país. Isso facilitará nossa relação 
e aproximará a UNEICEF de todos vocês”, concluiu.

Centenas de associados e seus familiares com-
pareceram a festividade e, entre as presenças ilus-
tres estavam Lygia Bastos Nunes e Sebastião Rufino, 
representantes da COOPERFORTE; Presidente da 
ASASBNH/CEF, Afonso Henrique e os Diretores da As-
sociação, Evandro Monteiro, Vera Fonseca e Aurora de 
Albuquerque Ribeiro; Olívio Gomes Vieira, Presidente 
da APACEF; Nilton Salomão; além de toda a Diretoria 
da UNEICEF.

Após o almoço, o Coral das Associações da Caixa 
Econômica Federal agradeceu o apoio das entidades 
representativas dos empregados da CEF e realizou 
uma apresentação primorosa, cantando clássicos da 
MPB e cânticos de Natal, encantando a todos os con-
vidados.

A música ficou por conta do tecladista e cantor, 
Charles Selchar, que tocou ritmos natalinos, MPB e 
bossa nova, levando muitos associados e Diretores a 
caírem na dança acompanhados dos bailarinos contra-
tados. Ao final da festa, houve distribuição de rabana-
das e bolo de aniversário em comemoração aos ani-
versariantes do terceiro quadrimestre. Para fechar com 
chave de ouro, a equipe do Sócio Cultural comandada 
pela Diretora da UNEICEF, Georgette Muniz, fez o tra-
dicional sorteio de brindes e presentes. 

UNEICEF se despede de 2014 
com animada Festa de Natal 

A festa dos aniversariantes do se-
gundo semestre de 2014 da Delegacia 
Regional de Juiz de Fora, Minas Ge-
rais, foi um grande sucesso. Realizada 
em 18 de dezembro, juntamente com a 
festa de Natal da Regional e a confra-
ternização do Grupo Solidário da UNEI-
CEF, a festividade foi abrilhantada com um 
almoço no restaurante Brasão. 

Os associados participaram de sorteio de brin-
des, cantaram parabéns aos aniversariantes e sa-
borearam os deliciosos bombons e bolo que foram 
servidos. O Delegado da Regional de Juiz de Fora, 
Paulo de Almeida Lima, ao final da festividade, agra-
deceu a presença de todos desejando votos de su-
cesso e sabedoria para 2015.

O atendimento, que terá início em 23 de março e 
terminará no dia 30 de abril, acontecerá de segunda 
à sexta-feira, das 10h às 15h, na Sede temporária da 
UNEICEF, no 30º andar do prédio da Caixa Econômica 
Federal, no Centro do Rio de Janeiro. 

O serviço é gratuito aos membros do quadro 
associativo. Já quem não é associado e deseja fazer 
a declaração através da UNEICEF pode escolher entre 
filiar-se à Associação, mediante proposta de admissão, 
com permanência mínima de três meses, ou recolher 
na tesouraria uma taxa de serviço. Em dias de palestras 
médicas não haverá atendimento para a confecção de 
Imposto de Renda.

Vale lembrar que devem apresentar a declaração de 
Imposto de Renda todos que receberam rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014 (ano-
base para a declaração do IR deste ano). 

Regional de Juiz de 
Fora encerra 2014 
com festividade

Mais uma vez a 
UNEICEF disponibiliza 
o serviço de 
preenchimento da
declaração de Imposto 
de Renda

IMPoSTo dE RENdA
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Como forma de proteger seus associados de 
possíveis problemas com a Justiça, a UNEICEF, 
que levanta a bandeira em favor do social, oferece 
em parceria com o escritório de Advocacia Matias 
Advogados Associados (MAA) e com o escritório 
Marques de Oliveira Advogados, o serviço de as-
sistência jurídica gratuita. O objetivo é manter um 
amplo campo de atuação na defesa dos interesses 
dos sócios da Associação de todo o estado do Rio 
de Janeiro. 

Ou seja, se algum associado estiver enfrentan-
do problemas com a Justiça nas áreas de respon-
sabilidade Civil, Direito do Trabalho, Consumidor, 
Trabalhista e Previdenciário, ele pode contar com 

essa assistência judiciária oferecida pela Entidade. 
Atividade esta que vem assegurando o ingres-

so de ações judiciais em diversos campos e garan-
tindo uma melhor qualidade processual à classe 
economiária, além de retorno rápido e preciso aos 
filiados.

Quem estiver precisando do auxílio jurídico da 
Entidade deve entrar em contato pelo telefone (21) 
2262-0767, ramal 9, às segundas, terças e quartas-
-feiras. O Departamento Jurídico da UNEICEF en-
contra-se à disposição para avaliar o caso de cada 
associado e fazer o melhor possível para que ele 
seja avaliado com rapidez pelo Tribunal. Lembrando 
que os plantões jurídicos da UNEICEF ocorrem às 

segundas e terças, das 10h às 12h, com a Dra. Na-
thalie Diniz e às quartas feiras, das 14h às 16h com 
Dr. Marcus Vinícius e com a Dra. Zíngara. 

O serviço de consultoria e o acompanhamen-
to mensal dos processos, bem como as despesas 
com cópias reprográficas de processos, impressão 
ou deslocamento de advogados são procedimentos 
gratuitos oferecidos aos associados da UNEICEF. 
Mais informações podem ser obtidas através do te-
lefone: (21) 2262-0767, ramal 9 ou pessoalmente na 
Sede Administrativa da UNEICEF, localizada provi-
soriamente no 30º andar do prédio da CAIxA, na 
Avenida Almirante Barroso, 174, no Centro do Rio 
de Janeiro.

Lutar e reivindicar na busca por melhores condi-
ções de vida e trabalho é direito de todo brasileiro. 
Inclusive, foi através dessa prática que Armando Fi-
lardi, Presidente da UNEICEF, apresentou inúmeras 
proposições em favor dos empregados ativos e apo-
sentados da CAIxA, tendo como destaque o serviço 
de Home Care na CAIxA. 

Nos dias de hoje, os Atendimentos Domiciliares 
ou Home Care, já não são nenhuma novidade nos 
tratamentos, tendo até mesmo uma regulamentação 
de liberação da ANVISA, por meio da resolução nº 11, 
de 26.01.2006. No entanto, poucos sabem que esse 
projeto só foi incluído como atendimento no plano de 
saúde da CAIxA, após iniciativa de Filardi, que em 
1996, no xVIII Simpósio Nacional de Economiários 
Aposentados e Pensionistas, em Campos do Jordão, 
São Paulo, apresentou a proposição 01, sobre a ne-
cessidade do “Tratamento em Domicílio”. 

Na época, apesar da proposta ser altamente re-
levante e apresentar com clareza os benefícios dos 
tratamentos realizados em domicílio – entre eles as 
vantagens econômicas do sistema para a mantenedo-

ra e usuário, visto que esse atendimento reduzia os 
custos para os ativos e aposentados; diminuição dos 
riscos de contágio, infecções em ambientes hospitala-
res, além de oferecer comodidade, saúde e bem-estar 
– a CEF inicialmente se recusou a aprovar proposta. 
Tendo, contudo, anos mais tarde, reconhecendo a pro-
posição do Filardi, incluído-a como uma das formas de 
tratamento realizadas pelo plano de saúde. 

Mas por que será que uma proposição, de suma 
importância aos ativos, aposentados e pensionistas da 
CEF, muitas vezes, não é aprovada nos congressos 
ou simpósios voltados para a categoria economiária? 
Será falta de entendimento ou compreensão do que 
está sendo proposto ou uma suposição de que o proje-
to não é assim tão necessário? Difícil responder.

Assim como o Home Care, outras proposições já 
foram apresentadas e não aprovadas, como a propos-
ta da criação de um livro de credenciados do SAÚDE 
CAIxA - benefício disponibilizado pela maioria dos 
planos de saúde - que há tempos, Armando Filardi 
vem lutando pela conquista. No entanto, mesmo ten-
do noção da sua importância, a CAIxA insiste em não 

concordar. Mas, quem sabe, assim como no Atendi-
mento Domiciliar a chamada consciência ou revisão 
mais lúcida da proposição não faça a CEF enxergar a 
necessária implantação desse projeto, e concorde em 
aprová-lo.

Aliás, há também os projetos aprovados nos sim-
pósios, mas que ainda não foram implantados pela 
CEF. Porém, a esperança, como diz o dito popular, é 
última que morre. Por assim ser, desejamos que eles 
sejam postos em prática o quanto antes, como é o caso 
da proposição sobre PPSA (Programa Preventivo de 
Saúde dos Aposentados) e o AMF (Assistência Médica 
a Familiares), apresentadas por Filardi e aprovadas no 
xxxVI Simpósio da Fenacef, em outubro de 2014.

Cabe agora a matriarca, CEF, prestar mais aten-
ção nas propostas, e quem sabe até, rever algumas 
das reivindicações, pois, como vimos a exemplo do 
Home Care, cedo ou tarde elas se mostram essen-
ciais. Confira no site da UNEICEF (www.uneicef.com.
br) a proposição completa apresentada Filardi, em 
1996, no xVIII Simpósio Nacional de Economiários 
Aposentados e Pensionistas, em Campos do Jordão.

resultado de uma proposição

Excelente assessoria jurídica da UNEICEF
vem auxiliando associados com 
problemas na Justiça

Há dezenove anos, no XVIII Simpósio Nacional de Economiários Aposentados e Pensionistas, Filardi, à época como membro do 
Conselho Deliberativo da UNEICEF, apresentou a proposição sobre criação do serviço de Home Care para os empregados da CAIXA

(Home Care)
Assistência Médica
em domicílio 
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Carinho em forma 
de palavras 

Wilson Solidão, falecido em outubro de 2014, foi 
um grande companheiro da UNEICEF e querido ami-
go do Presidente Armando Filardi, por isso, na edição 
262 do Jornal da Entidade, a Associação prestou uma 
merecida homenagem a esse grande nome do samba 
Carioca. E como forma de agradecimento à UNEICEF, 
a companheira de Wilson, Shirley Rodrigues, redigiu 
uma carta à Presidência: 

Serviço Social da UNEICEF é sempre 
destaque entre os associados 

Com trabalho diferenciado e prestativo, o Serviço So-
cial da UNEICEF já se tornou notório entre os associados 
que possuem registrado na mente a marca do bom atendi-
mento na prestação de assistência de qualidade aos econo-
miários aposentados, pensionistas e ativos da CEF. 

Somando, no ano de 2014, as atribuições do Serviço 
Social foram mais de 3.655, entre visitas hospitalares e do-
miciliares, doação de pacote de fraldas, atendimentos no 
celular de emergência, auxílios anestesia e funeral, etc., o 
que dá uma média de mais de 300 atendimentos por mês. 
Entre os serviços mais utilizados em 2014 são destacados 
os pedidos de reembolso do SAÚDE CAIxA (1.083), atendi-
mento no celular de emergência (1.071) - através do número 

(21) 99988-3512, além das visitas hospitalares (527), uma 
prova do bom trabalho da nossa equipe e reconhecimento 
do quadro social.

E, começando o ano com o pé direito, o atendimento 
continua firme e forte, cuja expectativa é a de superar os 
números de 2014, auxiliando ainda mais sócios no ano de 
2015. Para se ter uma ideia, apenas no mês de janeiro fo-
ram contabilizados 130 atendimentos no celular de emer-
gência, 69 visitas hospitalares, 35 auxílios anestesia (cônju-
ge e titular), 14 auxílios funeral (cônjuge, titular e regional), 4 
novos sócios, 67 pedidos de reembolso SAÚDE CAIxA, 12 
aberturas de processo no SAÚDE CAIxA e 11 doações de 
pacotes de fraldas. Esperamos mais em 2015.

Atividades realizadas em 2014:
VISITAS HOSPITALARES: 
VISITAS DOMICILIAR:
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR: 
AUXÍLIO ANESTESIA CÔNJUGE: 
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR: 
AUXÍLIO ANESTESIA REGIONAL TITULAR: 
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR REGIONAL: 
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS): 
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA: 
ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA: 
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA: 
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA: 

527
2

317
99
91
5

24
41

1083
124
271

1071

Atividades realizadas em janeiro de 2015: 
VISITAS HOSPITALARES:
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR: 
AUXÍLIO ANESTESIA CÔNJUGE: 
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR: 
AUXÍLIO FUNERAL CÔNJUGE: 
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR REGIONAL: 
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS): 
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA: 
ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA: 
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA: 
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA: 

69
24
11
11
1
2
4

67
12
11

130

Agradecimento:

É com muito carinho e lágrimas nos olhos, que ve-
nho agradecer a todos pela mensagem publicada no jor-
nal da UNEICEF, no exemplar de dezembro de 2014, por 
cada palavra, por cada telefonema, enfim, a todos. Em 
especial ao Presidente Dr. ARMANDO FILARDI, amigo 
pessoal do Solidão. 

“Há pessoas que transformam o Sol numa simples 
mancha amarela. Mas há, também, aquelas que fazem 
de uma simples mancha amarela, o próprio Sol.” Assim 
era o Solidão e isso, com certeza ficará! Em nome de 
toda a família agradeço a atenção sempre dispensada 
por essa Associação.

Atenciosamente,
Shirley da S. Rodrigues 

Companheira de vida
OBRIGADA UNEICEF!
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