
A UNEI está com a Chapa 1
nas eleições dos Conselhos da FUNCEF

As eleições para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da FUNCEF 
serão realizadas de 7 a 11 de 
maio. A Diretoria da UNEI apoia 
e indica a Chapa 1, que conta, 
inclusive, com Marco Moita, eco-
nomiário que trabalha no Rio de 
Janeiro. Vale ressaltar que todos 
os associados da ativa e aposen-
tados têm direito ao voto.
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Editorial

SAúdE CAIxA descredencia hospitais 
conveniados a outras estatais
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Malfeito: usurpar 1745 leitos

Em busca do 
restabelecimento do 
auxílio alimentação, 
Presidente
da UNEI envia novo ofício 
à CAIxA Página 6
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RIo dE JANEIRo
Tel.: (21) 2262-0767 (ramal 3)
CONVÊNIOS:
Colégio
- Colégio Batista Shepard - Tijuca – Tel.: (21) 
2105-0552. 
- CEL – Centro Educacional da Lagoa (Barra da 
Tijuca, Ilha do Governador, Jardim Botânico, 
Norte Shopping. Tel.: (21) 2266-3660). 10% de 
desconto.
Ensino Superior
- Faculdade CCAA – 20% Tel.: (21) 2156-5000 
ramal:3016.
- Universidade Cândido Mendes – Em andamento.
- Universidade Estácio de Sá 
- Universidade Gama Filho – 10 a 20% (Parceria) 
– Tel.: (21) 2599-4343
- Unicarioca – 30% a 50% Tel.: 2563-1900 / 
2563-1939.
- Univercidade (Todas as Unidades) Tel.:(21) 
2536-5072. 
- Universidade Moraes Junior.
Cursos Alternativos
- Cursos de Idiomas: BRASAS – 10%
- CNA Inglês e Espanhol (Méier – Rua Ana Bar-
bosa 14 - Tel.: (21) 2595-3529; Bonsucesso: 
Av.Teixeira de Castro, 99 - Tel.: (21) 2560-3538;
-Pilares: Rua Djalma Dutra, 60 - Tel.: (21) 2596-
6165 - 20% de desconto.
- Prime School Idiomas – (Unidade Padre Mi-
guel) – Rua Estância, 36/ 308 – Tel.: (21) 3335-
0786; Unidade Pilares: Rua Glaziou, 77 – Tel.: 
(21)2594-9973; Unidade Pechincha: Est.do 
Tindiba, 40/ 301 – Tel.:(21)3285-3580; Uni-
dade Sulacap: Av.Mal. Fontenele, 4580/ 205 – 
Tel.:(21)3555-0013.
- Sem Fronteiras Idiomas – Inglês e Espanhol 
(20% de desconto).
- Skill Inglês e Espanhol (Unidade Ilha do Gover-
nador – Rua Cambaúba 301 – Jardim Guanabara 
– Tel.: (21) 3975-6767 - 15% de desconto na aula 
individual para todos os idiomas).
- Wizard Brasil (Idiomas) – 20% (Parceria).
 Cursos de Informática
- JFW Escola Profissionalizante Informática – 
10% (Parceria) 
- KRIPITUM - 10% Arnaldo Quintela, 15  Botafo-
go-RJ. Tel.: 2541-2911.
dança de Salão 
- Anna Moura – Rua Visconde de Pirajá, 318 Sub-
solo, 13 – Centro Comercial de Ipanema – Ipane-
ma – Tel.:(21)2513-1527 / 2694
- Zen Academia (Rua Teixeira de Aragão, 117 
Campo Grande – Atrás da Guandu Veículos - 
Tel.:(21) 2412-1239 - 10% de desconto no valor 
da mensalidade de todas as atividades). 
 Bens e serviços 
- Italinea Moduladores de interiores (Todas as 
lojas) - Desconto da loja 40% + 5% + 10%.
- Todeschini Moduladores de Interiores (Todas as 
lojas) Desconto da loja 40% + 5% + 10%. 
 drogarias e Farmácias de Manipulação
- E-Pharma (Adesão na UNEI) 
- FARMA LIFE E DROGASMIL (Ligar para cartão 
de desconto).
dentistas
- Clínica Odontológica: Drª Ruth Moreira - Ci-
rurgiã Dentista (Rua Hermengarda 20, Sala 204, 
Méier – Tel.: (21) 2597-2190 - A clínica possui 
um laboratório de prótese que executa todos os 
tipos de serviços, proporcionando um trabalho 
com qualidade Descontos de até 70%.
 Funerárias
- Funerária Diadema – Tijuca e Copacabana Tel.: 
(21) 2569-6919/ 9986-1313 ou 9987-1313 (falar 
c/ Rogério), 9999-5092, (Marcos) ou 9971-1795 
(Leandro). 
- Funerária Sta. Casa da Misericórdia – Tel.: (21) 
9988-1160 (falar c/ Osvaldo).
 - Funerária São Lázaro – Estácio – Tel.: (21) 
2273-1490 (falar c/ Luiz), em Realengo – Tel.: 
3331-0310 (falar c/ Álvaro). 

Óticas
- Ótica do Povo LTDA (todas as filiais).
- Ótica Liderança e União - Av. Presidente Vargas 
633/610 – Tel.: (21) 2221-4666 e 2232-4976.
Psicóloga
Drª Bela Malvina  (Largo do machado 21 sala 316 
Catete RJ). - Tels.: (21) 2237-1585 e 2553-5028
Academia de Ginástica
- Zen Academia (Rua Teixeira de Aragão, 117 
Campo Grande – Atrás da Guandu Veículos - Tel.: 
(21) 2412-1239) - 10% de desconto no valor da 
mensalidade de todas as atividades);
Agências de Turismo
- Vanitur Viagens e Turismo Tels.: (21) 2203-2617 
e 9368-7454; 
- Clevertur Turismo – Tel.: (21) 3979-2954/ 7853-
4840/ 8723.

NITERÓI (RJ)
Delegado Silvio Motta - Tels.: (21) 2622-0149, 
(21) 2202-4545 e (21) 9114-7871 - E-mail: 
niteroi@unei.com.br
CONVÊNIOS: Allegra Agência de Viagens LTDA 
(Av. Amaral Peixoto, 467, sala 505 – Centro – Ni-
terói - Tel.: (21) 2621-2890 – Descontos de 5%).

ALAGoAS
Delegada Idenice Cavalcante Lins - Tel.: (82) 
3216-7533 - E-mail: alagoas@unei.com.br 
CONVÊNIOS: Drogaria São Luis (Grupo Sampaio de 
Melo); Intermed Distribuidora de medicamentos.

BAHIA 
Delegada Simone de Moraes Melo - Tels.: (71) 
3240-4999 – Ramal 42 – CEF, (71) 3240-4159 
Direto e (71) 3245-9232 (Residencial) - E-mail: 
bahia@unei.com.br 
CONVÊNIOS: Yesky Idiomas (Rua Rio Grande do 
Sul, 356 Pituba – Salvador Tel.: (71) 3240- 2255); 
Filial do Yesky Idiomas (Avenida Oceânica, 663 - 
Barra – Salvador); 
Ótica Ernesto (Rede de óticas na Bahia).

BELo HoRIzoNTE
Delegado Luiz de Alcântara - Tels.: (31) 2515-
8145 e (31) 3222-4924 - E-mail: belohorizonte@
unei.com.br

dISTRITo FEdERAL
Delegado José Mário Cavalcanti - Tels.: (61) 
3242-0980 e (61) 9288-5191
 
CEARÁ
Delegada Maria José Nascimento de oliveira - 
Tel.: (85) 3211-2149 - E-mail: ceara@unei.com.br
 
ESPÍRITo SANTo
Delegado Gentil Martins dos Santos - Tel.: (27) 
3222-1100 - E-mail: espiritosanto@unei.com.br

JUIz dE FoRA
Delegado Paulo de Almeida Lima - Tels.: (32) 
3212-7567 (Fax), (32) 3229-8346, (32) 3229-
8381 e (32) 3226-3011 (Residencial) - E-mail: 
juizdefora@unei.com.br 
CONVÊNIOS:
Clinica odontológica – Centros Ortodônticos do 
Brasil; Universidade Estácio de Sá; Universidade 
Universo; Ótica Precisão; Ótica Globo;  Biblio-
teca Municipal Murilo Mendes – BMMM (Cursos 
para inicia ntes de Computação); Farmácia Ge-
túlio Vargas (Informações na própria Regional/
JF); Farmalivery (Informações na própria Regio-
nal/ JF); Drogaria Pacheco e Las Casas – Mani-
pulação; Imperial Hotel; Joalpa Hotel; Hotel São 
Luiz; Grande Hotel Renascença; HELP – Urgên-
cias Médicas. SERVIÇOS: Assistência Jurídica: 
Dra. Luciana Rossi e Dra. Geovana (Plantão na 
própria Regional).

PARAÍBA
Delegado José Pereira de França - Tel.: (83) 

3214-2550 - E-mail: paraiba@unei.com.br

PARANÁ
Delegado Paulo Roberto Walbach Prestes - Tel.: 
(41) 3222-4621 - E-mail: parana@unei.com.br
CONVÊNIOS: Farmácia Manipuladora QSPFARMA 
(Rua Dr. Pedrosa, 118 - Curitiba – PR); Faculdade 
Expert (Com Pós Graduação e Cursos MBA) - Rua 
Pedro Ivo, 504 Curitiba – PR Tel.: (32) 3022-
5599; e Ótica Visão (Redes).

PERNAMBUCo
Delegada Joana d’Arc Montenegro da 
Rocha Lima - Tel.: (81) 3224-9121 - E-mail: 
pernambuco@unei.com.br 
CONVÊNIOS: Assistência Jurídica; Visitas Hos-
pitalares (Serviço Social); Aulas de Informática 
para associados e seus dependentes; Auxilio 
Anestesia e Funeral; Farmacontrol e Farmaviva 
(medicamentos com descontos); Veneza Water 
Park; Mirabilandia Park; Faculdades Mauricio de 
Nassau (10% de desconto); Ótica Máster (des-
conto p/ associados).
 
PIAUÍ
Delegado Ary de Vasconcelos Lima - Tels.: (86) 
3221-6221 R: 2260, (86) 3233-6684 (residência) 
e (86) 9982-2374 (celular) - E-mail: piaui@unei.
com.br
 
RIo GRANdE do NoRTE
Delegado: Carlos Roberto Ávila Barbosa - Tels.: 
(84) 9418-0657 (celular), (84) 3201-5289 (Resi-
dência) e (84) 3206-0988.
CONVÊNIOS:
GIRFT – Presentes e artigos p/ Decoração (Aveni-
da Prudente de Morais, 3857 – Lj. 63 – Shopping 
Natal Sul – Lagoa Nova – Tel.: (84) 3206- 5167); 
KELL – Cabeleireiro Unissex (Avenida Prudente 
de Morais, 3857 – Lj 12 – Shopping Natal Sul - 
Lagoa Nova – Tel.: (84) 3082-3755);
LA TAVoLA Restaurante – Regional e Interna-
cional (Avenida Jaguararí, 2176 – Lagoa Nova – 
Tel.: (84) 3234-3648 / Filial – Rua Mipibú, 664 
– Tirol – Tel.: (84) 3212- 1156);
LANdA Center – Moda Masculina e Feminina 
(Avenida Prudente de Morais, 6526 – Candelária 
– Tel.: (84) 3206-2610 / Filial Parnamirim Sho-
pping – Loja 01 – Parnamirim –Tel.: (84) 3645-
1411); VILA VERdE – Produtos Naturais (Praia 
Shopping – Lj 02 e 03 – Capim Macio –Tel.: (84) 
3219-2348);
ACAdEMIA – Fórmula Fitness (Rua Valdir Targi-
no, 3494– Candelária – Tel.: (84)3206-8045); 
ADJI – Moda Masculina (Shopping Midway Mall 
– Lj 222 – Tel.: (84) 3646-3272 / Filial – Natal 
Shopping – Lj 01 – Tel.: (84) 3217-3702); 
drogaria Santa Fé (Redes);
YES Cosméticos (Avenida Prudente de Morais, 
3857 – Lj 21 – Shopping Natal Sul – Lagoa Nova – 
Tel.: (84) 3206-1224); e LA FINESSE D’ART – Pre-
sentes e artigos p/ decoração (Av. Prudente de 
Morais, 3857 – Lj 67 – Shopping Natal Sul - Lagoa 
Nova – Tel.: (84) 3231-6914).
 
RIo GRANdE do SUL
Delegada Mardir de Fátima Lima P. Kurrle Tels.: 
(51) 9324-8636 (celular), (51) 3454-0318 (Resi-
dência) e (51) 3228-6367. CONVÊNIOS:
ACAdEMIAS 
ACADEMIA BELLA FORMA 
Francisco Leonardo Truda, 40. Centro 
Tel: (51) 3013-2020/3013-1100 
Email: academia.bellaforma@terra 
Com planos de R$25,00 a R$75,00 mensais. 
AdVoGAdoS 
TREVISAN & STEFANI
Consultoria gratuita 
AGÊNCIAS dE TURISMo 
CATIVA TURISMO LTDA 
Andradas, 1234. sala 506. Centro. 
Tel: (51)3024-3022 

http://www.cativaturismo.com.br 
Atendimento na área de turismo, venda de passa-
gens aéreas, pacotres nacionais e internacionais, 
organização de excursões e outros. 
MERIDIEN - SISTEMA DE TURISMO SOCIAL 
Andradas, 1234. sala 1107, Centro 
Tel:(51) 3224-8283 - www.meridienclube.com.br 
Sistema de turismo social com aquisição de tí-
tulos que proporcionam estadias em hotéis, co-
lônia de férias e pousadas em todo o Brasil e 
exterior. 
CoMÉRCIo
MAKRO Canoas 
Tel:(51)3373-4000 - www.makro.com.br 
PLASTITEX- comércio de plásticos e tecidos
Rua Coronel Vicente, 146 tel.: (51) 3221-5326
ARMAZéM DE PRODUTOS NATURAIS - Av. Inde-
pendência, 604 tel.: (51) 3041-1229
CoNTABILIdAdE 
VINICIUS CONTABILIDADE 
Na UNEI, com agendamento prévio 
ESCoLAS 
EXPRESSÃO ESCOLA DE ARTE 
Vigário José Inácio, 368. sala 1004. Centro. 
Tel: (51)3227-9518 E-mail: patilina@terra.com.br 
Cursos de História da Arte, criação e moda, tea-
tro, cerâmica e outros 
UP ESCOLAS DE IDIOMAS 
Getúlio Vargas, 646 e Rua da República, 139. Me-
nino Deus e Centro. Tel: (51)3024-8774 
Email: upescolaidiomas@hotmail.com.br 
Com mensalidade a partir de R$90,00. 
ESTÉTICAS 
ESTéTICA MADALENA ARTE E BELEZA 
Mostardeiro, 333. sala 108. Moinhos de Vento. 
Tel: (51)3222-5977 
Desconto de 20% na área de estética e beleza. 
FARMÁCIAS 
FARMA CALL MEDICAMENTOS 
Carlos Von Koseritz,1185. Auxiliadora, POA *Com 
filial em Florianópolis, SC 
Tel: (51)3337-3838 e (48)30278585 
Descontos de 15% a 50% e prazo de até 30 dias. 
Tele-atendimento com entrega na capital e re-
gião metropolitana sem custo e para o interior 
com taxa de R$ 10,50. 
FINANCEIRA 
COOPERFORTE 
UNEI 
Tel: (51)3224-2883 - www.cooperforte.org.br 
Aplicações financeiras e emprestimos, com dé-
bito em C/C. 
FUNERÁRIAS
ARMAdoR ELMo 
Av.Protásio Alves, 6969. Tel: (51)80051-2256 
E-mail: plano@armadorelmo.com.br 
Plano assistencial familiar (Taxa de adesão 
R$45,00 e mensalidade de R$24,00), serviços fu-
nerários com desconto especial e rede de convê-
nios com desconto para locação de equipamen-
tos, laboratórios e farmácias . 
HoTÉIS 
EVEREST PORTO ALEGRE HOTéIS 
Duque de Caxias, 1357.Centro, POA 
*Também no Rio de Janeiro, RJ 
Tel: (51)3215-9500 
http://www.everest.com.br 
Rede de hotéis com descontos nas diárias para 
hospedagem. 
ÓTICAS 
ARMAZéM DOS ÓCULOS 
Andradas, 1711. sala 503. Centro. 
Tel: (51)3226-1530 
Email: armazemoculos@ig.com.br 
Desconto de 20% à vista ou 10% em 6 vezes. 
IVOPTICA 
General Vitorino, 167. Centro 
Tel: (51)3286-1215 
Desconto de 20% à vista ou 5% em 5 vezes. 
SAúdE 
COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA 
R.Annes Dias, 295 

Tel: (51)3214-8000 - www.santacasa.org.br 
Consultas a R$42,oo para todas as especialida-
des e descontos especiais em exames. 
ECCO-SALVA 
UNEI 
Tel: (51)3323-1738 
http://www.ecco-salva-rs.com.br 
Atendimento domiciliar de emergências e urgên-
cias médicas com desconto especial na mensa-
lidade. 
PSICÓLOGA- KARINE SELLMER 
UNEI 
Email: kariners@hotmail.com 
Com agendamentpo prévio. 
MASSOTERAPIA -ANA BEATRIZ 
R. Perpétua Teles, 18 -ap.4 
Tel: (51)3331-0489 
Email: biaburger@yahoo.com.br 
Com agendamento prévio. 
NUTRICIONISTA -MARIA 
UNEI 
Com agendamento prévio. 
UNIMED PORTO ALEGRE 
UNEI 
http://www.unimedpoa.com.br 
Cartão que vale por um ano para consultas com 
valor a ser pago diretamente aos médicos cre-
denciados, no valor de R$60,00 e desconto em 
exames conforme tabela.

SANTA CATARINA
Delegado: Sigfrido Francisco Carlos Giardino 
Graziano. Tel.: (48) 3223-8182, (48) 3223-8300 
- E-mail: santacatarina@unei.com.br 
CONVÊNIOS: Universidade Estácio de Sá; Farmá-
cias- Distribuidora Santa Cruz; DIMED S/A; HER-
BARIUM; TELL ONCO (Tratamento oncológico); 
A Essência (Farmácia de manipulação);  HELP 
- Emergências Médicas; Quiropraxia;  Studio 
Pilates; Assessoria Jurídica; UNIMED - Plano de 
saúde (em negociação); Nova Forma Academia; e 
Academia Podium.
 
SÃo PAULo
Delegada Maria Conceição Martin - Tel./Fax: 
(11) 3107-9902 e (11) 3107-0266 - E-mail: sao-
paulo@unei.com.br 
CONVÊNIOS:
Beleza Anat – Consultoria e Estética Facial LTDA 
(Rua Quintino Bocaiuva, 176 – Sbre Lj Sala 04 – 
Centro – SP Tel.: (11) 3101-9793); Compuclass 
Informática LTDA (Alameda Santos, 1293- 4º 
andar – Jardim Paulista) - Tel.: (11) 3284-7388; 
Casa Centro Material Médico, Ortopédico e 
Laboratório LTDA (Rua Quintino Bocaiúva, 102 
– Centro) - Tel.: (11)3112-0444; DEPIL Center 
(Rua Quintino Bocaiuva, 161 conjunto 21 - Tel.: 
(11) 3101-2490); Farmácia de Homeopatia HN 
Cristiano Vila Mariana (Rua Morgado de Mateus, 
163 Vila Mariana Tel.: (11) 5575-4328/ 6342); Fi-
sioterapia Fabiana Ignácio (Rua Dronsfield, 128 
– sl.44 – Lapa/ SP) Tel.: (11) 3463-1442; Ótica 
e Relojoaria NIPoN LTdA (Rua Domingues de 
Morais, 590 – Vila Mariana) Tel.:(11) 5572-3030; 
Óptica Casa Gomes LTDA (Av. Brigadeiro Luiz An-
tônio, 400 – Bairro Bela Vista) Tel.: (11) 3107-
8852/ 8240; Relojoaria do Bigode LTDA (Rua 
Venceslau Brás, 12); Unistética (Rua Dr. César, 
646 – Santana) Tel.: (11) 3536-0748. 
 
SERGIPE
Delegado José Roberto Alves - Tels.: (79) 3216-
4000 ramal 4156 e (79) 3214-5456 - E-mail: ser-
gipe@unei.com.br
 
UBERLÂNdIA
Delegado Mario Antônio de Lourenzo - Tels.: 
(34) 3239-3117 e (34) 8817-8667; Convênios: 
Curso de Informática – BIT COMPANY – Av. Ci-
priano Del Fávero, 959 – Centro – Uberlândia 
– Tel.:(34)3228.1500 - E-mail: uberlandia@
unei.com.br

A U N E I É
Nacional

ATENÇÃo: A diretoria Sociocultural solicita que os delegados mantenham as relações de convênios e serviços devidamente atualizadas, para 
que as mesmas possam ser aqui divulgadas. A necessária atualização deve ser feita através do seguinte e-mail: social@unei.com.br.

Convênios e serviços especiais complementam o 
atendimento prestado pela UNEI  aos associados de todo o País
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MALFEITo: usurpar 1745 leitos
Conta a história e os livros que Nicolau Maquia-

vel, filósofo italiano nascido no século XV, atuando 
como conselheiro de príncipes, recomendava aos 
seus senhores que tão logo assumissem seus princi-
pados fizessem o seguinte: tirassem de uma só vez 
todas as formas de ajuda aos seus súditos; falas-
sem meias verdades; fizessem todas as maldades 
de uma só vez; fizessem muitos discursos e promes-
sas mentirosas e que, por fim, liberassem algumas 
benesses gota a gota.

Dizem também os livros que as críticas feitas 
postumamente por um cardeal inglês sobre as opini-
ões muitas vezes contraditórias de Nicolau Maquia-
vel foram determinantes para que o adjetivo maquia-
vélico, criado a partir do seu nome, viesse a ser tão 
utilizado até os dias atuais.

Lamentavelmente, o adjetivo oriundo do nome 
Maquiavel e alguns dos conselhos do falecido filóso-
fo estão atualmente sendo praticados de forma direta 
e indireta através de ações do SAÚDE CAIXA. Uma 
clara demonstração de iniciativa maquiavélica pode 
ser comprovada nos 1745 leitos que foram usurpa-
dos dos usuários do SAÚDE CAIXA residentes aqui 
no Estado do Rio de Janeiro.

A única novidade na questão dos descredencia-
mentos ocorridos em 2011 vem através de informações 
verbais de que, em reunião recente, o Conselho de Usu-
ários do SAÚDE CAIXA tratou de criar várias benesses 
– aumentos pequenos, nos valores de ressarcimento – e 
outras miudezas. Porém, o mais importante dessa reu-
nião foi a decisão – não escrita, apenas falada e pro-
metida – de que a Lei 8.666/93 não mais será aplicada 
nos próximos cinco anos. Esse fato indica que o SAÚ-
DE CAIXA não fará mais nenhum descredenciamento 
de hospitais e clínicas nesse período.  No entanto, cabe 
ressaltar que a não aplicação da referida Lei, que nos 
tirou 1745 leitos com descredenciamentos maciços, po-
derá não ter validade para futuros credenciamentos.

Segundo o Informativo dos Bancários e Financiá-
rios do Piauí (ano XI, n° 97 - julho/ 2011), lá no Mara-
nhão, o SAÚDE CAIXA também passou por uma crise 
parecida com a nossa e o problema só foi resolvido de-

Armando FilardiEditorial

LEIToS SUPRIMIdoS NoS 
HoSPITAIS dESCREdENCIAdoS

HOSPITAL QUARTO CTI TOTAL

1 Casa de Saúde N. S. Auxiliadora 42 7 49

2 Casa Portugal 170 0 170

3 Casa de Saúde São Bento 11 8 19

4 Hospital São Lourenço 50 10 60

5 Hospital da Penitência 399 51 450

6 Policlínica de Botafogo 44 8 52

7 Hospital e Clínicas de Bangu 60 10 70

8 Clínica São Carlos 19 13 32

9 Hospital Israelita 81 29 110

10 Amiu de Jacarepaguá 22 20 42

11 Cardiobarra 6 7 13

12 Casa de Saúde São Luiz (Geriatria) 400 0 400

13 Clínica Sorocaba 11 9 20

14 Hospital Mario Kroeff 102 6 108

15 Pronto Baby Hospital da Criança 110 40 150

1527 218 1745Total

pois da morte de um empregado. E, mesmo com todo 
esse imbróglio no Rio de Janeiro que vem desde 2011, 
até o momento a GIPES/RJ não apresentou qualquer 
comunicado oficial sobre as 1745 camas que deixaram 
de estar disponíveis. Tal postura faz crer que para eles 
é vergonha reconsiderar OS MALFEITOS e que exa-
tamente por isso se sentem impedidos de promover a 
volta à normalidade.

Vale lembrar ainda que houve aumento, segundo 
a ANS, de 10% na quantidade dos adeptos de plano 
de saúde em 2011, mas, infelizmente, isso não repre-
sentou o acréscimo de leitos, haja vista que não foram 
construídos novos hospitais no país.

Lamentamos profundamente que a nossa Presiden-
te da República só tenha prestado atenção até agora 
para os MALFEITOS MINISTERIAIS, tendo suas ações 
afetado apenas os PODEROSOS. Para nós, usuários 

do SAÚDE CAIXA e, em particular, para a Diretoria da 
UNEI, interessante seria que a Srª Dilma Roussef pu-
desse também lançar o seu olhar e autoridade aos mais 
diversos níveis de gestores das empresas públicas. 

Por isso, a UNEI enviou um telegrama à Presidente 
Dilma e ao Sr. Gilberto Cardoso, Chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da República solicitando atenção 
especial ao caso e medidas que solucionem o proble-
ma. Ampliando as fronteiras da sua luta, a associação 
também enviou um ofício ao Sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro narrando alguns dos lamentáveis fa-
tos protagonizados pelo SAÚDE CAIXA, e, além disso, 
a UNEI ainda voltará a cobrar da ANS medidas que so-
lucionem essa questão para os economiários. 

A UNEI vai continuar recebendo – sempre por es-
crito – as reclamações dos usuários do SAÚDE CAIXA, 
para com elas preparar um dossiê contendo todas as 
reclamações a respeito dos serviços do plano. 

Ainda que a indiferença dos MALFEITORES conti-
nue a orientar essa política criminosa, é importante para 
todos nós continuar, SEMPRE POR ESCRITO, a apre-
sentar protestos e reclamações sobre essa lamentável 
e, sobretudo, perigosa política aplicada pelo SAÚDE 
CAIXA no Rio de Janeiro que poderá infelizmente re-
sultar – esperamos sinceramente que não - na perda de 
uma vida ou outra causa agressiva aos economiários.

A verdade nua e crua é que a UNEI luta em favor 
do bem... em busca do direito... em prol do coletivo. É 
nosso desejo que toda essa situação seja resolvida de 
uma vez por todas e o mais rápido possível. A UNEI, 
por certo, se sentirá feliz se os leitos que foram usur-
pados voltarem ao nosso sistema de saúde. Isso acon-
tecendo, os vencedores serão os economiários e os 
gestores do SAÚDE CAIXA. Por assim ser, rogamos: 
tragam de volta logo os hospitais e clínicas que foram 
descredenciados em 2011 e devolvam imediatamente 
os 1745 leitos que foram retirados. Não faremos festa 
nem exploração grosseira a esse final feliz.

Para reflexão: “Bondade também se aprende.” 
(Cora Coralina).

Armando Filardi
Presidente da UNEI

Rio de Janeiro
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ExpedienteCaro associado da UNEI, colabore com a nossa coluna enviando para  o e-mail presidencia@unei.
com.br a pergunta que você gostaria que fosse  respondida por alguns associados na próxima 

edição. O “Em Foco” foi criado para partilhar opiniões sobre importantes temas relacionados à UNEI, 
estabelecendo assim um fórum de opinião formado pelos associados da entidade. 

Descredenciamentos no SAÚDE CAIXA, reajuste salarial digno para os aposentados na FUNCEF, fim 
do Voto de Minerva e restabelecimento do auxílio alimentação para alguns aposentados e pensionistas 
excluídos do acordo foram algumas das batalhas travadas pela Diretoria da UNEI em 2011. Além de lutar 
incessantemente pelo resgate dos direitos que foram usurpados dos aposentados e pensionistas da CAIXA 
e atender os seus anseios, a Diretoria da entidade também se preocupa com o bem-estar dos associados, 
promovendo mensalmente o Ciclo de Encontros e Palestras, que traz sempre um tema relevante sobre saú-
de. Por serem eles o foco de todas as ações da associação, a Diretoria da UNEI ouviu alguns associados 
para saber o que eles acharam da sua atuação em 2011. Veja o que eles responderam:

Associados opinam sobre a atuação 
da diretoria da UNEI

“Eu achei ótima, adorei. Até porque eu estou sempre aqui frequentando, eu adoro todas as reuniões, 
tudo o que vem de bom para nós, é tudo de bom. Eu acho que a UNEI tem cumprido sim o seu papel, até 
porque tem aquilo de uns acharem que sim outros acharem que não, cada um tem a sua opinião, mas 
acho que, na luta, nós estamos chegando lá. 

Os eventos, principalmente as palestras, são bons para nós, nos alertam, nos dão uma luz porque a 
gente aprende mais com eles, a gente aprende a se cuidar, a viver melhor, eu acho importante. 

Tem que melhorar algumas coisas, mas a UNEI está no caminho certo.”
Ana Maria da Silva da Cruz

“Achei muito bom, não podia ser melhor. O Presidente Filardi luta por nós, o Gabrielense também 
lutou por nós, outros presidentes passaram por aqui, mas esse lutou muito mais. Esse nosso Presidente 
é muito bom. Nós temos que acompanhar também, eu leio muito o Jornal da UNEI para poder ver o que 
está se passando e para estar em dia com as coisas aqui. Li isso sobre o que ele está fazendo sobre os 
descredenciamentos dos médicos e dos hospitais. Eles lutam, mas também nós temos que esperar, não 
é de um dia para o outro que vai aparecer, a gente aguarda para ver os acontecimentos. 

Aqui é uma segunda casa nossa e cada mês tem uma palestra diferente pra gente fazer pergunta ao 
médico, sobre o corpo humano, sobre as doenças, eu acho isso importantíssimo. Todos os aposentados, 
homem ou mulher, devem vir para ouvir o médico falando.”

Elea Garrido Valente

“Eu tenho a UNEI como um pessoal muito dedicado aos associados. Foram eles que me ajudaram 
muito quando o meu marido, que era da Caixa Econômica, estava doente e até quando ele faleceu. Eles 
me orientaram muito e, por isso, eu consegui resolver a minha vida após a morte do meu marido. 

Eu também gosto muito das palestras, são importantíssimas, principalmente para as pessoas perce-
berem que têm que se cuidar.”

Isolina Joaquina Dantas Espírito Santo

“Eu acredito que foi boa. Não tenho absolutamente nada para me queixar da UNEI.
Sobre o descredenciamento, a UNEI fez o que ela pode fazer, não pode fazer mais. Quem exigir mais 

do que ela fez está errado. Eu não sei como as associações conseguem sobreviver com a pressão da 
administração e a única que eu acho que está se exaltando é a UNEI.”

Maria Lúcia de Albuquerque

“Pra mim foi tudo ótimo, maravilhoso. Em todas as minhas necessidades, quando eu procurei a UNEI fui bem recebida e bem 
atendida. 

A UNEI tem corrido atrás, mas as coisas não dependem só dela. Se dependessem só dela, eu tenho certeza que estaria tudo 
satisfatório, mas depende de outras coisas, outras pessoas e outra administração. Então, a gente fica só na espera.

Eu trabalho em um consultório médico, então nem sempre posso vir em todas as  palestras, já até fui sorteada em uma, mas 
nem sempre dá tempo. Eu venho todo mês para pegar o empréstimo de emergência, isso é sagrado, o resto eu não posso par-
ticipar. É importante para poder esclarecer muita coisa porque as pessoas não tem esclarecimento dentro de um consultório ou 
dentro de uma clínica e todas as palestras são relativas à saúde e isso é muito importante.” Maria Sônia Miranda Rodegheri
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Ciclo de Encontros e Palestras traz sempre
um tema novo para os associados da UNEI

Encerrando os encontros de 2011, foi ministrada 
a palestra sobre “Terapia Nutricional”, no dia 
21 de novembro. Na ocasião, a terapeuta mul-

tifuncional Janete Pereira falou sobre nutrientes im-
portantíssimos para o organismo, como a vitamina C, 
e sobre alimentos prejudiciais. Dando sequência ao 
encontro, foi realizado o sorteio de brindes e o café 
da manhã. “A felicidade não se compra” foi o filme 
exibido na sessão de cinema. 

Durante a manhã do dia 24 de janeiro, o oftalmo-
logista Dr. Carlucio Maurício Andrade tirou dúvidas 
dos associados na sede da UNEI, durante o retor-
no do Ciclo de Encontros e Palestras. Com o tema 
“Acuidade Visual”, o encontro marcou uma das co-
memorações do Dia do Aposentado. De acordo com 
Dr. Carlucio, acuidade visual é a medida da visão que 

uma pessoa tem de um objeto ou palavra, podendo 
variar de um olho para o outro. O médico também 
falou de problemas como a catarata e a miopia. Em 
seguida, houve sorteio de brindes para os presentes 
e a leitura de um pequeno texto em homenagem ao 
Dia do Aposentado. O encontro foi encerrado com 
o tradicional café da manhã, seguido da exibição da 
comédia romântica “Alguém tem que ceder”.

Já em fevereiro, mais precisamente no dia 28, o 
neurocirurgião Dr. Enio de Vuono explicou aos as-
sociados as diferenças entre os principais tipos de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), o isquêmico e o 
hemorrágico. O médico falou também sobre os sinto-
mas e tratamentos da doença. Para finalizar o encon-
tro, foi feito o sorteio de brindes, seguido pelo café da 
manhã e a exibição do DVD da cantora Maria Rita.

Nas dependências do 31º andar do Edifício-Sede da CAIXA-
RJ realizou-se, às 13:30h do dia 27 de dezembro, Assembleia 
Geral Extraordinária para comunicação e registro da mudança de 
endereço das unidades administrativas do Edifício De Paoli (Av. 
Nilo Peçanha, 50, 4º andar, Centro, RJ) para o Edifício Anglia (Rua 
Alcindo Guanabara, 24, 4º andar, Centro, RJ), bem como a de ou-
tras mudanças nas representações estaduais. 

Também foi franqueada a palavra aos Diretores presentes, entre 
os quais se destacando as do Diretor Financeiro Ronaldo Pessanha 
(prestação de contas) e as do Diretor Administrativo Gilberto Cabral 
(situação atual e as perspectivas operacionais futuras da PLANEI). A 
Assembleia foi presidida por Ney Abel dos Santos e a secretariou a 
Conselheira Vera Lucia Capelli. 

Além dos Diretores Samuel Brasil (Saúde e Bem-Estar), Georgette 
Muniz (Sociocultural) e Ernandes de Almeida (Patrimônio), estiveram também presentes a Presidente do Conselho Deliberativo, Terezi-
nha Mentzinger, e o Presidente do Conselho Fiscal, Mauricio Stawnitzer, que elogiou as providências administrativas e financeiras utili-
zadas para deter e controlar o fluxo de despesas da Associação. Antes de ser encerrada a Assembleia, o Presidente Armando Filardi 
fez um retrospecto administrativo e reivindicativo da sua gestão, esperando que 2012 represente um ano de muito sucesso para todos.

diretoria da UNEI realiza Assembleia Geral 
Extraordinária para prestação de contas

Em agradecimento por sua pales-
tra, a terapeuta Janete Pereira re-
cebeu diploma das mãos do Dr. Sa-
muel Brasil e do Dr. Armando Filardi

O neurocirurgião Enio de Vuono falou aos associados sobre AVC Em janeiro, o Dr. Carlucio Maurício Andrade ministrou a palestra sobre Acuidade Visual
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Ofício Presi. 07/2012
 
Ao
Ilmo Sr.
Dr. Jorge Hereda
M.D. Presidente da Caixa Econômica Federal
 
Senhor Presidente,
 
 Em 27 de outubro de 2011, encaminhamos a essa Presidência uma correspondência da UNEI (Of. Presi. nº025/2011), através 

da qual demonstrávamos toda a nossa preocupação com a injusta e triste realidade que alguns dos nossos aposentados e pensio-
nistas estão vivendo após serem excluídos do “Acordo para Restabelecimento do Auxilio Alimentação”.

 A alegação da Caixa foi da existência de ações judiciais, cujas decisões transitadas em julgado, por quaisquer motivos, lhes 
negaram o benefício.

 Esses mesmos aposentados e pensionistas, além de penalizados na esfera judicial, o foram, também, pela Caixa, ao serem 
relegados ao abandono pelo acordo em questão.

 Sabedores da sua disposição para atender, sempre que possível, as aspirações da nossa categoria, priorizamos este problema 
do Auxilio Alimentação que, a nosso ver, deveria ser estendido a todos aqueles que perderam as ações na justiça.

 Seria talvez aconselhável que, neste caso específico, não houvesse o pagamento dos atrasados e a participação dos en-
volvidos far-se-ia através dos valores apurados, tomando-se por base a idade de cada um, utilizando-se, para tal, a “Tabela de 
Mortalidade” atualmente em vigor na FUNCEF.

 A UNEI sempre se sentiu reconhecida aos administradores da Caixa pela especial acolhida que foram e, continuam sendo 
dada, aos nossos pleitos.

 Nessas circunstâncias, e, respeitosamente, dentro de um clima de elegância e de boa convivência que tem marcado nossos 
entendimentos, retornamos ao assunto em virtude de que, até o presente momento, e decorridos cinco meses do envio do nosso 
ofício, não recebemos quaisquer informações dessa respeitável Presidência, acerca do assunto. Talvez, segundo nosso entendi-
mento, por alguns pontos que possam não ter sido suficientemente esclarecidos em nossa correspondência.

 Senhor Presidente, cotidianamente, estamos sendo cobrados, por esse seguimento de associados, ansiosos por uma solução 
que venha dar um fim a essa situação constrangedora, de um acordo que aceita a discriminação de direitos dentro da mesma 
categoria; ou seja: alguns aposentados (pensionistas) recebem o Auxilio, enquanto outros, com os mesmos direitos, são alijados.

 É uma situação extremamente delicada e que depõe, junto à opinião pública, contra a imagem da Caixa como um banco 
voltado para o social.

 Senhor Presidente, entenda que a UNEI ao travar uma luta incessante no resgate dos direitos que foram usurpados dos apo-
sentados, está praticando o fundamento associativo de defender ideais e lutar pela realização das aspirações da nossa categoria.

 Finalmente, ressaltamos, mais uma vez, que a situação é preocupante e S.M.J., “Urge” por medidas precisas e tempestivas 
para atender com dignidade àqueles que, por infelicidade, não obtiveram sucesso nas suas empreitadas na justiça trabalhista e 
que, legalmente, nada mais têm a fazer.

 Se os aposentados e/ou pensionistas que não conseguiram seus direitos da justiça e, continuarem fora do “Acordo”, a quem 
mais nos resta a recorrer!!!

 Na oportunidade, com votos de consideração, apreço e estima, subscrevemo-nos,
 
Atenciosamente,
 
Armando Filardi
Presidente da Unei

UNEI continua na luta pelo restabelecimento do 
auxílio alimentação

Em outubro de 
2011, a Diretoria da 
UNEI enviou ofício a 
Jorge Hereda, Pre-
sidente da CAIXA, 
demonstrando a preo-
cupação da Associa-
ção com a exclusão 
de alguns aposenta-
dos e pensionistas no 
“Acordo para Resta-
belecimento do Auxí-
lio Alimentação”. Pas-
sados cinco meses e 
sem obter resposta, o 
Presidente da UNEI, 
Armando Filardi, re-
meteu novo ofício à 
Direção da CAIXA, no 
qual reitera o pedido 
para que tal questão 
seja revista e solu-
cionada o mais breve 
possível.
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Uma aniversariante do dia 6 de outubro de 2011 respon-
deu às felicitações da Presidência da UNEI através de carta 
pessoal de agradecimento, manuscrita, endereçando-a ao Dr. 
Filardi. Procedimento nada excepcional, se não se tratasse da 
estimada colega Risoleida Franco Bandeira, paraense radicada 
no Rio de Janeiro, que se prepara para emplacar o 106º aniver-
sário neste ano! Que também, aos 103 anos foi a paciente mais 
idosa do Brasil a trocar a válvula aórtica através de cateter em 
2009, a receber um “stent” (prótese metálica posicionada no 
interior de artérias coronarianas) em 2011, e, depois disto, sur-
preendendo a todos ao confessar que sempre fica esperando o 
fim de semana para saborear uma rabada com agrião e/ou uma 
feijoada, acompanhada de uma cervejinha bem gelada! 

Suas arriscadas cirurgias, efetuadas pelo Dr. Luiz Antonio 
Carvalho e acompanhadas por seu cardiologista Dr. Jorge Sa-
bino, foram matérias de reportagens da Revista nº 34/2010 do 
Hospital Pró-Cardíaco, onde foram realizadas, e no Jornal Fo-
lha de São Paulo – Saúde de 23 de janeiro último. 

Recebeu-nos afável e sorridente, ao lado das simpáticas 
Maria Luiza, filha, e Luciana, neta. Lúcida, atenta, ativa, logo 
memorizou passagens das suas vidas pessoal e profissional. 
Lê diariamente os jornais, acompanha a política, resolve pala-
vras cruzadas, faz trabalhos de artesanato com tecidos. Enfim, 
ela mesma se impõe variados afazeres para não ficar parada. 

Para as dificuldades pelas quais passou na vida armou-
se sempre da fé bastante para superá-las, a médio ou longo 
prazo. Sobre o relacionamento e o convívio com as pessoas, 
a experiência lhe ensinou a “plantar bem para colher bem”. 
Prova disto, presente à entrevista estava também sua ex-fun-
cionária, Maria Amélia da Silva, que nos testemunhou: “ela 
sempre foi gentil, educada, pronta para esclarecer qualquer 
dúvida, e também muito elegante no trato com as pessoas. 
Profissionalmente, era tudo que se podia esperar de uma pes-
soa que gostava e exercia a profissão certa, competente, e 
pronta para ensinar e ajudar suas auxiliares.” Maria Amélia 
(Amelinha) fez parte das chamadas “Meninas da D. Risoleida”, 
turma responsável pela datilografia dos ofícios, contratos, pa-
receres, petições judiciais e extrajudiciais minutadas pelos ad-
vogados da então Procuradoria Jurídica. Ficaram famosas por 
seus impecáveis trabalhos, sob o zeloso olhar e permanente 
controle de D. Risoleida, e ficavam acomodadas em espaço 
só por elas utilizado. Eram seis, das quais cinco ela se re-
cordou: Maria Carolina Zeferino, Maria Amélia da Silva, Maria 
Thereza Bahia, Dorila Garcia de Zuniga e Climene Peixoto. 
Lembrou-se, também, do maior convívio com os procuradores 
Mario de Abreu, Mario da Costa, José Clodomiro Vairão, Wal-
deck Aidano Sampaio, Adolpho Calandrini de Souza, Gil do 
Rego Barros e José Raymundo Pimentel Duarte. Requisitada, 
colaborou ainda com Alberto Rezende Rocha, Secretário da 
Presidência da República, em serviços urgentes de desburo-
cratização até 12 de outubro de 1951, quando, sob agradeci-
mento e elogio, retornou à CAIXA, na gestão Dr. Ariosto Pinto. 

Alcançou o cargo 
de Técnico de Econo-
mia, e se aposentou 
em 16.10.1969 pelo SASSE, então nosso órgão de previdência, 
nela computada a função de Chefe da Turma de Datilografia do 
Departamento Jurídico. Portanto, pouco mais de 34 anos após 
sua admissão como praticante, em 25.07.1935, lotada inicial-
mente em Agência localizada na Praça 15, sob a gerência do 
Dr. Armando do Pinho. 

Em 20.10.2006, foi homenageada pela FUNCEF com uma 
placa, onde se lê: “PMPP – uma luta e uma vitória” e, mais 
recentemente, no dia 24 de janeiro, Dia do Aposentado, foi-lhe 
concedida outra, pelas FENACEF, FENAE e APACEF, pelos 
méritos da sua atuação como funcionária da CAIXA.

A UNEI se orgulha de tê-la como associada desde 
25.02.1960, portanto há 52 anos. É a mais idosa sócia, quase 
igualando este seu tempo associativo com o da existência da 

UNEI, que completa-
rá 54 anos em 24 de 
junho. D. Risoleida é, 
assim, belo exemplo de 
sadia longevidade, ten-
do sido, inclusive, entre-
vistada pelo programa 
Globo Repórter, exibido 
em 20 de abril, em ma-
téria sobre passos para 
um coração saudável.

UM HINo À VIdA:
RISoLEIdA FRANCo BANdEIRA,
NoSSA CoLEGA,  FEz 105 ANoS!

Como ocorre anualmen-
te, os associados que ne-
cessitaram de auxílio para 
elaborar a Declaração de 
Imposto de Renda 2012 pu-
deram recorrer à UNEI. Du-
rante o prazo estipulado pela 
Receita Federal, centenas 
de associados foram à as-
sociação e contaram com a 
prestimosidade do economi-
ário Almir Souza, que auxi-
liou os associados na elabo-
ração das declarações.

Associados 
recorrem à 
UNEI para fazer 
declaração de 
Imposto de 
Renda

À direita, com Maria Amélia, 
ex-funcionária dela no Jurídico

Com a neta, Luciana, à esquerda,
e a filha, Maria Luiza, à direita
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Os economiários ativos, 
aposentados e pensio-
nistas da CAIXA são a 

razão de existência da UNEI. 
Por assim ser, cada ocasião em 
que a Diretoria da UNEI possa 
estar com os associados é sem-
pre celebrada, seja nas pales-
tras que ocorrem mensalmente 
na Sede Matriz da entidade, na 
festa dos aniversariantes, entre 
outras celebrações. Assim, o 
encerramento de mais um ano 
de intensas lutas em prol dos 
economiários foi comemorado 
com uma festa no dia 20 de de-
zembro, na Casa da Vila da Fei-
ra e Terras de Santa Maria. 

Em seu discurso, após agra-
decer e destacar a importância 

da presença dos associados, 
funcionários e representantes 
de diversos movimentos asso-
ciativos da CAIXA, o Presiden-
te Armando Filardi falou aos 
presentes sobre um problema 
que tem afligido os associa-
dos: os descredenciamentos 
no SAÚDE CAIXA.

O evento contou ainda com 
a apresentação do Coral das 
Associações, sorteio de brin-
des para os aniversariantes 
de setembro a dezembro e 
demais presentes, uma ho-
menagem aos economiários 
que completaram 50 anos de 
CAIXA e a presença do Papai 
Noel, na figura do associado 
Alcyone Raphael.

Reunir os associados é sempre motivo de grande festa na UNEI

Em seu discurso, o Presidente da UNEI agradeceu a presença de todos

O Presidente da UNEI junto a Neuza 
Corrêa e Luiz Ignacio, homenageados 

pelos 50 anos de CAIXA
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Reunir os associados é sempre motivo de grande festa na UNEI

O Círculo Bíblico, idealizado e implantado pelo saudoso Marilio Ferreira em 18 de 
março de 1987, comemorou 25 anos de existência. Após um breve recesso, as ati-
vidades foram reiniciadas em 29 de fevereiro, alternando semanalmente passagens 
do Velho Testamento (Primeiro Livro dos Reis, Primeiro Livro das Crônicas) e do 
Novo (Segunda Carta aos Tessalonicenses, Primeira e Segunda Cartas a Timóteo, 
Carta a Tito e Carta a Filemon).

Contamos com a sua presença, não só para estudo dos textos sagrados, mas 
também para participar da corrente de orações em prol dos nossos colegas e fami-
liares necessitados, e cujos nomes são listados pela prestativa equipe do Serviço 
Social. As reuniões acontecem às quartas-feiras, no horário das 14:30 às 15:30h, 
na Sede Administrativa da UNEI, na Rua Alcindo Guanabara, 24, 4º andar,  Edifício 
Anglia, Cinelândia. 

Venha para o grupo e manifeste suas opiniões. É só dispor, semanalmente, de 
uma hora da sua vida para estudar e homenagear nosso livro sagrado. Informações: 
Yone Reese (21) 2266-0733, à noite e Elisabete (21) 2254-2114. 

Círculo Bíblico comemora 25 anos de existência

Almoço de Natal, no restaurante do Hotel Atlântico.

Delegacias Regionais 
também festejam

Nas Delegacias Regionais 
da UNEI essa premissa não é 
diferente. Dessa forma, em vá-
rios estados, foram realizados 
eventos para celebrar o fim 
de 2011 e o início de um novo 
ano. Na Bahia, por exemplo, a 
confraternização aconteceu no 
dia 15 de dezembro, na Doce 
Gourmet Doceria, com a pre-
sença dos associados e seus 
familiares.

As festividades natalinas na 
Delegacia Regional do Ceará 
foram realizadas no dia 3 de 
dezembro, no Salão Meireles 
do Ideal Clube de Fortaleza. Na 

ocasião, foi feita a entrega do 
Diploma de Sócia Benemérita 
da UNEI à associada Aldenísia 
Barbosa Lima de Oliveira, que 
ficou bastante emocionada com 
a homenagem. 

Em Niterói, no dia 28 de de-
zembro, além do ambiente agra-
dável onde foi realizada a festa, 
houve concessão de presentes 
aos aniversariantes e sorteio de 
brindes. O evento foi exemplo 
da destreza administrativa do 
Delegado Regional Silvio Motta, 
o organizador da bela festa.

As Delegacias Regionais de 
Juiz de Fora, Pernambuco, San-
ta Catarina, São Paulo também 
realizaram comemorações.

Juiz de ForaNiterói

Ceará

Bahia Pernambuco

São Paulo

Santa Catarina
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FALA, dELEGAdo Gentil Martins dos Santos
delegacia Regional da UNEI no Espírito Santo

Gentil Martins dos Santos ingressou na CAIXA em 1958, onde atuou como escriturário, caixa 
executivo, subgerente de agência e gerente de agência e se aposentou em 1992. Com uma vida 
associativa ativa, sete anos mais tarde ele assumia um novo desafio: comandar a Delegacia 
Regional da UNEI no Espírito Santo. Desde então, com o auxílio da funcionária Adeleine, eles 
atendem os 46 associados da Delegacia no Estado, que funciona das 10h às 16h, na Avenida 
Jerônimo Monteiro, nº 124, salas 504/508 - Edifício Santa Mônica – Centro – Vitória/ES. Na 
entrevista a seguir, conheça um pouco mais do trabalho do Delegado Gentil Martins dos San-
tos, na regional do Espírito Santo:

Além da UNEI, o senhor fez parte de outras 
entidades associativas? Em caso afirmati-
vo, quais foram e quais os cargos exerci-
dos?

Sim. Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, 
APCEF (Associação da CAIXA), AEA/ES (As-
sociação dos Aposentados da CAIXA). Cargos 
exercidos: Presidente do Instituto Luiz Braille 
do Espírito Santo, que é uma entidade de defi-
ciência visual.

Como surgiu o convite para dirigir esta De-
legacia? 

Através do Delegado anterior, Paulo R. Lou-
reiro (falecido), e do ex-Presidente Romano (fa-
lecido), pelo serviços prestados na Delegacia.

Fale um pouco sobre a sua equipe de tra-
balho.

Apesar de ser apenas uma funcionária, nós 
fazemos um trabalho em conjunto, para elevar 
o número de associados.

Como é o seu dia a dia de trabalho na Re-
gional?

Sempre ajudando os Associados, prestan-
do algumas informações que os mesmos ne-

cessitam, e trabalhando com objetivo de au-
mentar o quadro.

Quais os serviços, vantagens e atividades 
são disponibilizados aos associados dessa 
Delegacia?

Vale-emergências, prestando informações 
aos associados ligados a essa Regional, e de 
outros estados.

Quais são as atividades ou convênios mais 
utilizados pelos associados ligados a essa 
Regional? 

A Delegacia ainda não tem convênios.

Quais são os serviços que a Delegacia gos-
taria de oferecer aos associados ligados a 
essa Regional?

Atendimento de remédio, para todos os as-
sociados gratuitamente, através do convênio 
da farmácia.

Quais trabalhos a sua administração vêm 
fazendo para elevar a quantidade de asso-
ciados da UNEI em seu estado?

Fazendo visitas na CEF, para conquistar 
associados.

Como o senhor avalia a aproximação da 
Diretoria da UNEI com a Regional do Es-
pírito Santo? 

Não temos dificuldades de relaciona-
mento com a Diretoria da UNEI.

Conte algum fato marcante ou curioso 
que ocorreu com o senhor durante todo 
esse tempo à frente da Regional.

O fato marcante foi a época em que a 
UNEI oferecia sorteio de prêmio aos asso-
ciados, eu via a satisfação dos participan-
tes na confraternização.

Algo mais que gostaria de acrescentar, 
relatar ou  sugerir?

O aumento do Vale-emergências, para 
satisfação do associados.

Registre aqui a sua mensagem aos as-
sociados da UNEI. 

Prezados Associados, para o cresci-
mento da UNEI, dependemos da partici-
pação de todos os colegas, conquistando 
novos sócios e aumentando a arrecada-
ção, iremos atender, na altura que todos 
desejam.

A poesia “Oração para o Natal que se aproxima”, de autoria de Milton Ximenes Lima, Coordenador do Jornal da UNEI, foi escolhida 
como a melhor entre as de tema natalino apresentadas na reunião da noite de 29 de novembro de 2011 do Centro de Literatura do Forte 
de Copacabana. Convidado, Ximenes participou da Antologia em Verso e Prosa 2012 de Autores do Centro de Literatura do Museu 
Histórico do Exército e Forte de Copacabana, lançada em cerimônia no Auditório Santa Bárbara, em 25 de janeiro. A quem interessar, 
as reuniões literárias ali realizadas acontecem todas as últimas terças-feiras do mês, a partir de 18 horas.

Coordenador do Jornal da UNEI se destaca no 
Centro de Literatura do Forte de Copacabana
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Hospitais descredenciados pelo SAúdE 
CAIxA atendem aos planos
de outras estatais

Conforme afirma o Editorial des-
ta edição, com o descredenciamento 
de vários hospitais, clínicas e casas 
de saúde, no Rio de Janeiro, os usu-
ários do SAÚDE CAIXA perderam 
1745 leitos. Há que se considerar a Lei 
8.666/93, pela qual se assegura que as 
empresas particulares só podem man-
ter convênio com estatais se estiverem 
em dia com todas as obrigações traba-
lhistas, impostos etc., não tendo assim 
nenhuma pendência com o governo.

Baseando-se nessa Lei, a GIPES/
RJ justifica que muitos dos descreden-
ciamentos do SAÚDE CAIXA ocorri-
dos no Rio foram em decorrência de 
pendências indicadas na citada Lei. A 
UNEI, inconformada com as medidas 
que tiraram os 1745 leitos, não entende 
por que a GIPES/RJ se mantém em si-

lêncio e agarrada à Lei 8.666/93.
Por essas considerações, a Direto-

ria da UNEI deixa no ar os seguintes 
questionamentos:

Por que o Hospital Israelita aten-
de os usuários dos planos de saúde 
da Petrobras, da Eletrobras e dos 
Correios, e foi descredenciado pelo 
SAÚDE CAIXA?

Por que a Clínica São Carlos foi 
descredenciada pelo SAÚDE CAI-
XA, tendo como justificativa a Lei 
8.666/93 e mantém convênio com os 
planos de saúde Furnas, Banco Cen-
tral e Petrobras?

Por que o SAÚDE CAIXA cancelou 
o credenciamento com o Hospital Or-
dem 3ª da Penitência e este se mantém 
atendendo aos usuários dos planos de 
saúde da Petrobras e de Furnas?

delegacia 
Regional de Juiz 
de Fora participa 
da Semana do 
Aposentado

Entre os dias 29 de agosto e 2 de se-
tembro de 2011, foi realizada a Semana do 
Aposentado, promovida pela agência Man-
chester. A Semana contou com a efetiva 
participação da Delegacia Regional de Juiz 
de Fora e de seus associados, em especial 
Camil Tabet, Vera Mariquito e Jaime Mari-
quito, que participaram do evento aferindo 
a pressão arterial dos cerca de 300 partici-
pantes da Semana.

UNEI felicita a Chapa 1 pela vitória 
no Sindicato dos Bancários

A Diretoria da UNEI parabeniza a 
Chapa 1 pela vitória com 86,5% dos 
votos válidos contra 13,5% da Chapa 
2. Com a vitória, os eleitos coman-
darão o Sindicato dos Bancários do 

Município do Rio de Janeiro no tri-
ênio 2012/2015. O resultado reflete 
a confiança e apoio da categoria à 
gestão do Almir Aguiar, reeleito pre-
sidente do Sindicato.

O associado Francisco Giffoni recebeu das mãos do Delegado 
Paulo Almeida o certificado de associado benemérito da UNEI
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A Delegacia Regional de São Paulo, 
comandada pela Delegada Maria 
Conceição Martin, realizou, no dia 20 

de março, seu primeiro evento do trimestre. 
Na ocasião, foram ministradas duas pales-
tras “Sexo não tem idade” proferida por Sil-
vana Goulart, Coordenadora de Projetos da 
ONG Moradia e Cidadania da CEF, e “Tera-
pia Automotivacional” por Ivone Engelman, 
professora neurolinguista. 

Houve também uma pequena mostra 
do tema Memória, realizada por Robinson 
S. Genoni, consultor e palestrante especí-
fico da OAB-SP / OAB-Brasil e Petrobrás. 
O tema agradou e despertou o interesse 
de todos os presentes. Além disso, re-
presentantes da Drogasil, unidade próxi-
ma à regional S.P., prestigiaram o evento 
disponibilizando um farmacêutico e dois 
representantes que graciosamente reali-
zaram teste de glicemia e aferiram a pres-

são arterial dos interessados. A drogaria 
forneceu ainda à regional amostra grátis 
dos medicamentos Osteonutri e Cloridra-
to de Tiamina (vitamina B1), que serão 
distribuídos aos associados que apresen-
tarem receita médica.

O evento contou com a honrosa presen-
ça do sócio Sr. Miguel Ortega, funcionário 
de destaque quando de seu período em ati-
vidade na Caixa Econômica Federal, e Diva 
Dias , Gerente de Relacionamento Institu-
cional da ONG Moradia e Cidadania .

Dentro das atividades programadas, 
houve a entrega de diploma ao Sr. Rubens 
Teixeira pelo jubileu de ouro dentro da CEF 
e, em seguida, foi servido lanche compos-
to de sanduíche, cuscuz, suco, refrigerante 
e bolo. Os aniversariantes do 1º trimestre 
que vieram à festa foram contemplados 
com um presente. O evento agradou a to-
dos os que compareceram.

delegacia Regional de São Paulo realiza evento 
para comemorar aniversários do trimestre

Assoc iados da UNEI par t ic ipam de desf ile em 
homenagem a Paulo Paim

O Senador Paulo Paim, um dos maiores 
defensores das causas dos aposentados, foi 
homenageado pela Escola Imperadores do 
Samba, em Porto Alegre, que durante o carna-
val apresentou o samba-enredo “Imperadores 

apresenta Paulo Paim: um leão na luta, que faz 
o bem sem olhar a quem”. 

Como não poderia deixar de ser e por se 
tratar de uma figura tão importante para os 
aposentados e pensionistas, a UNEI este-

ve presente nessa homenagem. Na ocasião, 
os associados e a Delegada Regional do Rio 
Grande do Sul, Mardir Kurrle, participaram do 
desfile devidamente caracterizados com uma 
camisa da associação.
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Mundo economiário se despede de Iolanda Assis dos 
Santos, delegada Regional de Sergipe

N O TA  D E  FA L E C I M E N T O

Em 08 de abril último, faleceu, 
aos 79 anos, na cidade de São 
Paulo, a nossa Iolanda, dinâmica 
e querida Delegada em Sergipe, 
exemplo de dedicação exclusiva à 
UNEI desde a instalação da Regio-
nal em 02.09.1992. Recentemente 
fora responsável pelo ingresso de 
36 sócios. Viúva de Valdomiro The-
óphilo, deixa 8 filhos e 12 netos. Ela 
participava, junto com familiares, de 
uma excursão com destino a Gra-
mado, RS, quando, no Aeroporto de 
Guarulhos, SP, desequilibrou-se na 
escada de uma aeronave, sofrendo 
a queda que lhe foi fatal. O sepul-
tamento ocorreu em Aracaju, no 
dia 11, no Cemitério São Benedito, 
tendo a Diretoria da UNEI, na oca-
sião representada pelo próprio Pre-
sidente Armando Filardi, lhe presta-
do as merecidas homenagens. Em 
vários momentos do féretro houve 
demonstrações de carinho e amor, 
aplausos, inclusive, várias vezes, 
vozes entoando a canção “Iolanda, 
Iolanda”, do Chico Buarque. Todas 
as Regionais e a Matriz da UNEI re-
gistraram um dia de luto oficial, e a 

de Sergipe, três. Nas cidades sedes 
das Regionais foram celebradas 
missas de sétimo dia, e a da Sede- 
RJ o foi no dia 13 de abril, às dez da 
manhã, no Convento de Santo Anto-
nio, no Largo da Carioca.

Iolanda ingressou na CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL em 1951, 
sendo posteriormente efetivada em 
concurso interno, no qual logrou o 
primeiro lugar. Teve participação 
importante na implantação do PIS – 
Programa de Integração Social em 
Pernambuco, onde assumiu algu-
mas funções de confiança: Secretá-
ria, Operadora e Gerente do Progra-
ma. Era Técnica em Contabilidade e 
Ciências Econômicas.  Aposentou-
se em setembro de 1983. Ela nos 
concedeu entrevista no “Fala Dele-
gado” do nº 242 deste Jornal (set/
out/nov/dez de 2008), onde detalhou 
sua gestão e sugeriu medidas que 
poderiam otimizar o atendimento 
dos associados. Enfim, como con-
cordam os que a conheceram, será 
lacuna humana muito difícil de ser 
preenchida nos quadros administra-
tivos da UNEI.

No Rio de Janeiro, a Diretoria da UNEI prestou uma homenagem à Iolanda com missa no dia 13 de abril

designação do delegado Regional de Sergipe é oficializada
Indicado pelos associados, José Roberto Alves é o novo Delegado Regional de Sergipe

Em decorrência do falecimento da De-
legada de Sergipe, Iolanda Assis dos San-
tos, e das urgentes necessidades daquela 
Regional, o Presidente da UNEI, Arman-
do Filardi, designou, em caráter provisório 

e excepcional, Vanessa Teófilo Assis dos 
Santos (filha de Iolanda) para responder in-
terinamente pela Delegacia.

Após a comoção devido ao triste aconte-
cimento, o Presidente recebeu de inúmeros 

associados a indicação do nome do econo-
miário José Roberto Alves para ser o novo 
Delegado da Regional de Sergipe, indica-
ção essa que foi imediatamente oficializada 
pelo Presidente.
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Novos convênios 
proporcionam mais 
vantagens para os 
associados

Por meio do novo convênio fir-
mado com o SESI/RJ e o SENAI/
RJ, a Diretoria da UNEI propor-
ciona mais um benefício aos as-
sociados. Por intermédio dessa 
parceria, os associados poderão 
usufruir de consultas a preços po-
pulares, exames, cursos, dentre 
outros benefícios.

É importante observar que o 
convênio não substitui o SAÚDE 
CAIXA, mas o complementa como 
alternativa acessível e de qualida-
de, não apenas aos associados 
aposentados e pensionistas, mas 
principalmente aos seus beneficiá-
rios e dependentes que não estão 
cobertos pela assistência médica 
da CAIXA. Veja os benefícios ofe-
recidos: 

- Consultas a preços populares 
com médicos nas áreas de Angio-
logia, Clínica Médica, Cardiologia, 
Dermatologia, Endocrinologia, Gi-
necologia, Oftalmologia, Nutrição e 
Reumatologia.

- Exames: Serviço de Laborató-
rio, Audiometria e ECG (Eletrocar-
diograma).

- Serviços Odontológicos nas 
áreas de Odontologia Clínica (cla-
reamento, procedimentos preven-
tivos, etc), Endodontia (tratamento 
de canal), Periodontia (gengiva), 
Prótese dentária (bloco de porcela-
na, resina e outros), Cirurgia Buco-
Maxilo (ciso incluso, etc.), Implanto-
dontia (implante dentário).

- Cursos
- Ginástica
- Natação
- As unidades que tem SESI 

Clube (opção à parte – R$ 33,50 
mensais) oferecem: piscina olím-
pica, infantil, quadra poliesportiva, 

churrasqueira, sala de muscula-
ção, salão de jogos, campo de gra-
ma sintética, quadra de vôlei e fute-
bol de areia, escolinha de futebol, 
quadra de tênis.

- Harmonize-se: Programa de 
Qualidade de Vida.

- Estética: drenagem linfática
- Fisioterapia: RPG e Traumato-

Ortopédica
- Pilates
- Shiatsu
- Auriculoterapia
O SENAI oferece cursos de 

iniciação, aperfeiçoamento, qua-
lificação e nível técnico. Solicite a 
programação de cursos pelo email: 
gweber@firjan.org.br. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone 0800-0231-231 ou no site: 
www.firjan.org.br

A Delegacia Regional de San-
ta Catarina também firmou novos 
convênios, que já estão à disposi-
ção dos associados: 

- Farmácias - Distribuidora San-
ta Cruz; DIMED S/A; HERBARIUM; 
TELL ONCO (Tratamento Oncoló-
gico); A Essência (Farmácia de Ma-
nipulação)

- HELP - Emergências Médicas
- Quiropraxia
- Studio Pilates
- Universidade Estácio de Sá 

(Ensino Superior)
- Academias - Nova Forma; Po-

dium 
- Assessoria Jurídica
- UNIMED - Plano de saúde (em 

negociação)
Informações acerca destes be-

nefícios podem ser obtidas direta-
mente na Delegacia Regional de 
Santa Catarina ou pelo telefone 
(48) 3223-8300

A UNEI, com a missão de 
prestar serviços de quali-
dade, sempre investe em 

medidas eficazes para conceder 
diversos benefícios aos Asso-
ciados da entidade. Priorizando 
sempre a ética, a transparência e 
a responsabilidade, a UNEI divul-
ga constantemente as ações de-
sempenhadas pelo Serviço Social 
da Associação. 

No ano de 2011, foram reali-
zadas 754 visitas hospitalares, 
08 domiciliares, 299 auxílios 
anestesia titular e 103 auxílios 
anestesia cônjuge. Já nas Dele-
gacias Regionais foram 17 auxí-
lios anestesia titular e 06 auxílios 
anestesia cônjuge.

Foram computados também 
96 auxílios funeral titular, 08 au-
xílios funeral cônjuge e nas Re-
gionais 34 auxílios funeral titular e 
09 auxílios funeral cônjuge. Além 

disso, foram feitos 253 pedidos 
de abertura de processo SAÚDE 
CAIXA e 1041 pedidos de reem-
bolso do mesmo, afora os 4044 
vales emergenciais concedidos 
aos associados, totalizando o va-
lor de R$ 756.106,79. 

A UNEI ainda realizou 1219 
atendimentos pelo celular de 
emergência, através do telefone 
(21) 9988-3512. No ano passado, 
a Instituição também recebeu 58 
fichas cadastrais e 201 fraldas fo-
ram doadas. A farmácia vendeu 
20.043 produtos no período de ja-
neiro a dezembro 2011, somando 
o valor de R$ 357.789,18, sendo 
1570 medicamentos doados no 
mesmo período.

Os benefícios acima citados 
podem ser solicitados diretamen-
te na Sede Matriz da UNEI ou nas 
Delegacias Regionais. Informa-
ções: (21) 2262-0767 (ramal 2). 

Serviço Social da UNEI 
promove diversos benefícios 
para os Associados

Por seus anos de 
dedicação ao exer-
cício da Medicina, o 
Presidente da UNEI, 
Dr. Armando Filardi, 
recebeu uma home-
nagem do Conselho 
Regional de Medicina 
do Estado do Rio de 
Janeiro (CREMERJ) 
em reconhecimento 
ao seu trabalho. Veja 
no ofício ao lado:

Presidente 
da UNEI 
recebe 
homenagem 
do CREMERJ
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Algumas
Outras

*

Falando-se em FENACEF, qualquer que 
seja o local escolhido para a hospedagem, no 
período de 14 a 16 de outubro de 2012, imper-
dível será também uma visita à serra capixaba, 
desde o Município de Domingos Martins até Ven-
da Nova do Imigrante, com destaque para Pedra 
Azul (do Aracê), e onde as colonizações  alemã 
e italiana deixaram suas marcas. Entrem no sítio 
(site) www.pedraazul.com.br e nos das respec-
tivas prefeituras, e avaliem a vocação turística 
da região, tanto rural, como urbana, alimentando 
festas e simpósios durante todo o ano, inclusive 
internacionais.Se V. acessar o atual “sítio” (site) da FENACEF, será convidado para votar no assunto que você 

considera mais urgente para a classe. Lidera a preferência A recuperação das perdas salariais com, 
em 03.02.2012, 4431 votos, o que corresponde a 36,1 % das manifestações. Observará também, no 
capítulo terceiro, art.3º, letra a, do Estatuto da FENACEF, que ela se propõe a “defender os interesses 
das federadas e seus associados junto à FUNCEF, Prevhab, CEF e órgãos da Previdência Social”. 
Acredito que, em princípio, assim tem sido. Por isso, apesar de nenhuma manifestação oficial, creio, 
inclusive, que esteja atenta ao malefício causado à classe dos aposentados pelo “voto de minerva” 
utilizado pelo Representante da CAIXA no Conselho Deliberativo da FUNCEF para minimizar o índice 
do nosso reajuste anual, ato que, sem dúvida, mais nos afasta da desejada recuperação das perdas 
salariais, nossa reivindicação primeiríssima, conforme estão demonstrando os votos acima apurados. 
A provável possibilidade da repetição do prejudicial modo de decisão nos leva a pensar em soluções 
fora do contexto da FUNCEF. Que está na hora da FENACEF atuar mais incisivamente no CONECEF 
(Congresso Nacional dos Empregados), primeira oportunidade pública que os aposentados têm para 
dar ciência da sua situação e apresentar suas propostas de negociação para posterior encaminhamen-
to ao dissídio coletivo da classe, pugnando, sempre que formos prejudicados no Conselho Deliberativo 
da FUNCEF, pelo mesmo índice de reajuste a ser concedido aos ativos. Nossos colegas da ativa, e já 
“funcefianos”, têm que “acordar”, nos ajudando, e se conscientizando que eles serão os aposentados 
de amanhã e herdarão esses mesmos problemas “minervinos”. Lembremo-nos sempre da máxima: “O 
Direito não socorre aos que dormem”.

SIMPÓSIo doS APoSENTAdoS E 
PENSIoNISTAS

FENACEF: TEoRIA E PRÁTICA (SUGESTÃo).

NoSSoS LIVRoS/d.MIRIAM/
VoLUNTARIAdo

Distribuídos em 
dois armários embu-
tidos e prateleiras do 
nosso Arquivo Contá-
bil, são cerca de 600 
volumes em exibição 
e outros acomodados 
em 26 caixas/caixotes 
de papelão, inclusi-
ve de coleções, com 
temas de Literaturas 
brasileira e estrangei-
ra, História, Medicina, Teologia, Economia, Esco-
lares/Didática, Técnicos, Legislação e Normatiza-
ção, além de Enciclopédias e Dicionários. A maior 
doação é a de História, cedidas pelo saudoso 
Dr.Walter Griebel, a quem conheci e admirei, pes-
quisador incansável da História da Caixa Econô-
mica e que nos legou matérias sobre o assunto no 
então Jornal da APCE, hoje APCEF, uma delas 
também transcrita no Jornal da UNEI. Os livros de 
Medicina foram doados pelo médico Dr. Armando 
de Souza Coelho. O então Diretor Administrativo, 
Álvaro Murce também colaborou. Agora, para que 
estes livros chegassem no melhor estado à nossa 
sede administrativa, vindos do Casarão de San-
ta Tereza, tivemos, por indicação do Dr. Cabral, 
então Diretor de Patrimônio, a vigilância e a ope-
rosidade  da funcionária D.MIRIAM de Oliveira e 
Silva, que os desencaixotou, os limpou, e, dentro 
das suas possibilidades, os distribuiu pelos espa-
ços disponíveis. E, acredito, ela o fez com carinho 
também, porque é, até agora, sua única e “assí-
dua” leitora. Nossas justas homenagens, pois, à 
simpática e dedicada D. Miriam... Mas reconhece-
mos também que, agora, a montagem da nossa 
biblioteca esteja a merecer os benefícios de um 
trabalho especial de voluntariado.  O apelo está 
lançado aos sócios e aos estudantes, já que o Dr. 
Filardi editou, em 02.09.2011, a Ordem Interna de 
Serviço nº 26 sobre o assunto, e os contatos pre-
liminares deverão ser feitos junto à Presidência 
da UNEI, através do telefone 22620767, Tecla 1.

FRALdAS – MUdANÇA dE 
SISTEMÁTICA

Como economiário, lamentamos informar: 
continua sendo grande a procura de fraldas geri-
átricas. A UNEI, com a ajuda de doadores anôni-
mos, jamais se omitiu, e, agora, o Serviço Social 
e sua equipe (Fátima, Mônica e Christiane) aper-
feiçoou o procedimento: ao invés dos doadores 
peregrinarem pelas farmácias e carregarem 
suas sacolas até as dependências da Associa-
ção, no 31º andar do Edifício-Sede da CAIXA 
(RJ), eles devem trazer, em valor a seu critério, 
sua contribuição, através de cheque ou dinheiro. 
O Serviço então registra a doação e adquire as 
fraldas através da nossa Farmácia. A Conselhei-
ra Yone Reese tem colaborado, com méritos, na 
coordenação desta captação de doadores.

A gente sabe que cada casal tem seus pró-
prios critérios para o controle do orçamento da 
família, e isto, a gente respeita. A divisão das 
responsabilidades de débitos e créditos varia de 
acordo com o que combinaram. Mas tem se re-
petido, no caso de atendimento e internamento 
hospitalar de emergência, a dificuldade do côn-
juge ou dos seus familiares terem acesso a da-
dos bancários ou similares para enfrentarem as 
despesas do momento inesperado e as do dia a 
dia doméstico. O Serviço Social, então, faz um 
apelo para que os casais mais idosos e mais so-
zinhos mantenham sempre à vista determinados 
dados pessoais um do outro, para enfrentarem 
tão delicado momento.

ATENÇÃo: SoLICITAÇÃo do 
SERVIÇo SoCIAL

associado da Regional de Sergipe, nos dei-
xou em 29.12.2011, aos 84 anos. Muito querido 
na comunidade, casado durante 64 anos com 
Ednalva Santos Filho, deixa 8 filhos, 17 netos e 
04 bisnetos. Exerceu cargos de chefia na Caixa 
Econômica Federal, foi fundador da Associação 
de Pessoal da CEF. Sua liderança maior foi a re-
ligiosa, nas Igrejas Brasileira, Memorial, Primeira 
Igreja Batista de Aracaju, onde foi exemplo de 
amor, dedicação e carinho a todos os seus com-
panheiros de fé, amigos e familiares. Nossos cris-
tãos sentimentos, em nome da Diretoria da UNEI.

ALoYSIo ALVES dA SILVA,

ATENÇÃo, GENTE ESPERTA : UNEI 
CoRREToRA dE SEGURoS

Que o colega tenha a sua corretora prefe-
rida, é um direito todo seu de escolha e que foi 
se tornando um hábito. Mas, agora, nos dê esta 
chance! Qualquer que seja a sua corretora,  nos 
contate e IREMOS À SUA CASA  explicar como 
poderemos melhor serví-lo com apólice da mes-
ma Companhia. Com isto, ganham V. e a UNEI 
que, arrecadando a respectiva corretagem, re-
verte-a em seu benefício e da sua família. Atra-
vés do telefone (21) 2532-5038, tecla 5 (cinco), o 
nosso funcionário Reginaldo o atenderá, diaria-
mente, no horário comercial. 

ALMoÇo/dESMoRoNAMENTo. 
Última quinta-feira do mês, dia 26 de janeiro, 

cidade entristecida com o desabamento, na noite 
anterior, de três prédios na Av. 13 de Maio. Ruas 
bloqueadas, muitas máquinas, poeira e focos de in-
cêndio no local. A CAIXA, em ritmo menor, só abriu 
a seus empregados a entrada da rua Bittencourt 
Silva. A UNEI, em determinado momento, também 
achou melhor liberar seu pessoal até o domingo, 
dia 29. Mesmo assim, o restaurante do Hotel Atlân-
tico acolheu onze comensais da chamada “Turma 
do Oswaldino, juntos um time de futebol, que, à an-
tiga, assim se escalou: Ximenes, Arteiro e Cabral; 
Sérvulo, Albagli e Odenato; Murce, Gabri, Ney, Ari 
e Átila. Por falar em desabamento, me lembro ter 
ouvido, certa vez, que a CAIXA chegou a ocupar dependências do menor prédio, o de nº 20, possi-
velmente cedidas por uma associação de funcionários. Ali começou a implantar a Loteria de Bilhetes, 
herdada do Grupo Peixoto de Castro, inicialmente cadastrando os revendedores avulsos, na maioria 
portadores de deficiências físicas. Só que o exagerado movimento dos interessados perturbou o ritmo 
de vida dos condôminos, a ponto da CAIXA ter que transferir os serviços para o então espaço térreo das 
obras do Edifício Sede, na rua Almirante Barroso (RJ). Os colegas Celso Tavares, já falecido, e Mario 
Gomes, frequentador do almoço acima, foram testemunhas dessas providências. (Se assim não foi, me 
corrijam os contemporâneos).

CoNVÊNIo  UNEI - SESI 
Está, desde 4 de janeiro, em vigor. Oferece aos associados e aos nossos funcionários serviços de 

odontologia clínica, e de procedimentos especiais (tratamento de canal, da gengiva, próteses, cirurgias 
e implantes). Na área  médica: clínica,  angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecolo-
gia, oftalmologia, reumatologia, nutrição; serviços laboratoriais, audiometria e eletrocardiograma. Pro-
cedimentos especiais: estética, drenagem linfática; fisioterapia, RPG e traumato-ortopédica, pilates, 
shiatsu. Cursos de iniciação, aperfeiçoamento, qualificação e nível técnico em várias especialidades; 
no lazer, temos os SESI CLUBE em Barra do Pirai, Barra Mansa, Bonsucesso, Campos, Cinelândia, 
Duque de Caxias, Honório Gurgel, Itaperuna, Jacarepaguá, Laranjeiras, Macaé, Nova Friburgo, Nova 
Iguaçu, Paciência, Petrópolis, Resende, São Gonçalo. Tijuca, Três Rios, Vicente de Carvalho, Volta 
Redonda, que, para freqüência, exigem a carteira identificação para uso da família, ao valor mensal 
de R$33,50, disponibilizando piscinas e jogos. Informações e matrículas na Diretoria Sociocultural, 31º 
andar do Edifício-Sede da CAIXA(RJ), com Ana Lúcia e Reginaldo, pelo telefone 22620767, Tecla 3.//

CAIxISTÓRIAS   
Dois colegas, conhecidamente sovinas, disputavam o preço de pequena ave canora. Súbito, um 

deles observou: - É, ele tem um canto muito bonito, mas, veja só, ele tem um defeito na perninha direi-
ta, ele manca um pouco...O outro fez uma demorada pausa, encarou o comprador, e disparou: - Afinal, 
você quer comprar este bicho prá ouvir ele cantar ou prá ver ele dançar? 

oS FINALMENTES:
Procure ser uma pessoa de valor, em vez de 

procurar ser uma pessoa de sucesso. O suces-
so é consequência. (Albert Einstein). 2) A morte 
pode ser bela para quem souber fazer bela a 
sua vida. (Miguel Durand - internet). 3) Dê valor 
às pessoas enquanto elas estão por perto. Sau-
dade não seria motivo suficiente para que elas 
voltem. (Anônimo). 4) Se quer testar o caráter de 
alguém, dê-lhe o poder. (Anônimo). 5) Deficiente 
é aquele que não consegue modificar sua vida, 
aceitando as imposições da sociedade. (Mario 
Quintana, O Globo Tijuca, 02/02/2012). 

* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE
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Fabiana Cristina Meneguele Matheus foi Diretora do Seeb Bau-
ru/SP, presidenta da Apcef/SP por duas gestões e Vice-Presi-
dente da Fenae. Os cargos ocupados e sua participação ativa 

nos movimentos associativos demonstram que a atual Diretora Admi-
nistrativa-Financeira da Fenae e Conselhei-
ra eleita da Funcef é uma pessoa fortemente 
engajada com as questões economiárias. 

Formada em Ciências Contábeis, com 
pós-graduação em Gestão de Pessoas, es-
pecialização em Responsabilidade Sócio-
Empresarial e concluindo nesse semestre o 

curso de Mestrado em Economia Aplicada à Gestão Previdenciária 
na UNB, Fabiana iniciou suas atividades na CAIXA em 1989, na 
Agência Bauru em São Paulo. Atualmente, sua lotação é na agência 
Vila Esperança/SP - SR Penha, onde exercia função de gerente de 
relacionamento até maio de 2002 quando assumiu a presidência da 
Apcef/SP.

Na entrevista a seguir, conheça um pouco mais sobre Fabiana, que 
acredita que “com a unidade dessas entidades, em especial Fenae, 
Fenacef, Fenag, Contraf e UNEI podemos avançar cada vez mais na 
reparação das injustiças e na luta diária pela melhoria dos nossos be-
nefícios, do nosso SAÚDE CAIXA e na nossa qualidade de vida.”

Com Fabiana Cristina Meneguele Matheus,
Diretora Administrativa-Financeira da Fenae e Conselheira eleita da Funcef 

Uma vida dedicada aos movimentos associativos
JORNAL DA UNEI: A senhora conhece o Presidente Filardi? 

Qual a sua opinião sobre ele?
Fabiana Cristina Meneguele Matheus: Conheci o Presidente 

Filardi no Simpósio dos Aposentados e embora não tenhamos uma 
convivência cotidiana, vejo nele uma pessoa de princípios e incansá-
vel na luta em defesa dos aposentados.

Sempre falo que pessoas como ele, Dr. Décio, Olívio e tantos ou-
tros são uma fonte de inspiração, pois já trabalharam dezenas de anos 
e que poderiam usufruir da aposentadoria, estão aí, nas trincheiras, 
lutando diariamente pelo que acreditam.

Em sua opinião, qual a importância de sua pasta na Fenae? 
E em que o seu trabalho pode vir a ser aperfeiçoado?

A Fenae é uma entidade extremamente importante para o con-
junto dos trabalhadores da CAIXA e para as Apcefs. É uma entidade 
que esteve sempre presente nas principais lutas em defesa da CAIXA 
e da Funcef. Acredito que se não fosse a Fenae e todo movimento 
organizado dos trabalhadores da CAIXA e aqui tomo a liberdade de 
incluir a UNEI, hoje não estaríamos aqui realizando essa matéria, pois 
a CAIXA não existiria mais e, consequentemente, as entidades.

A diretoria da Fenae atua de forma colegiada, coordenada pelo 
nosso presidente Pedro Eugênio, e toda a nossa atuação é feita de 
forma conjunta. Burocraticamente, sou responsável por pagar as con-
tas e cuidar das questões administrativas da entidade, mas todas as 
decisões são compartilhadas.

Quais as suas atribuições como membro eleito do Conselho 
Deliberativo da Funcef?

O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de decisão na Fun-
cef. Todas as questões de maior relevância para a Fundação e seus 
participantes passam por lá: investimentos e política de investimentos, 
regulamento dos planos de benefícios, orçamento e planejamento es-
tratégico da Funcef, balanço patrimonial, recuperação das perdas dos 
aposentados.

As reuniões são mensais, podendo ocorrer mais de 1 vez no mês. 
Março, por exemplo, foram 3 reuniões. Existe toda uma preparação 
antes da reunião, com leitura do material que está na pauta, pesquisa 

sobre os assuntos, debates com as áreas envolvidas até se chegar à 
reunião. A Fenae disponibiliza assessoria atuarial e econômica para 
os representantes eleitos, o que nos ajuda na análise das questões 
mais complexas.

A participação nas instâncias decisórias da Funcef é resultado 
de uma árdua luta dos participantes e das entidades. E precisamos 
valorizar e consolidar essa conquista diariamente. Agora em maio te-
remos eleições para renovar 1/3 do Conselho Deliberativo e 50% do 
Conselho Fiscal. É muito importante que os aposentados participem 
do processo, ajudem no debate e, principalmente, votem pois só assim 
daremos o devido valor ao que conquistamos.

Existem inúmeras reivindicações dos aposentados relacio-
nadas à recuperação das perdas salariais, gangorra, etc. A UNEI 
está sempre buscando solucionar tais problemas. O que a se-
nhora tem a falar sobre o assunto?

Os aposentados foram os mais sacrificados durante o arrocho 
salarial imposto pelo Governo FHC no final dos anos 90. Embora te-
nhamos avançado muito nos últimos anos ainda temos muitas injus-
tiças a reparar. À luta da UNEI se soma a da Fenae e da Fenacef 
nessa busca constante de avançar nessas discussões que, além das 
citadas acima, me atrevo a incluir a das mulheres pré-78, do auxílio-
alimentação, das pensionistas do Ex-Sasse, dentre outras.

Uma questão polêmica em 2011 foi o reajuste concedido 
pela FUNCEF aos aposentados e pensionistas. Na ocasião, 
a Diretoria da Fundação encaminhou uma proposta de rea-
juste de 3,57% ao Conselho Deliberativo que, com o voto dos 
Conselheiros indicados pela CAIXA e o Voto de Minerva da 
patrocinadora, aprovou o reajuste de 2,33%. Qual a sua opi-
nião sobre a questão?

Foi um dos momentos mais dolorosos para mim. Fizemos toda 
uma discussão com a CAIXA, inclusive a proposta foi aprovada no 
âmbito da diretoria executiva da Funcef e veio o posicionamento do 
Ministério da Fazenda proibindo a CAIXA de votar a favor da compo-
sição maior do Fundo de Revisão de benefícios. Tentamos reverter de 
todas as formas, inclusive conversei pessoalmente com o Presidente 

do Conselho de Administração da CAIXA, que é da Fazenda, Sr. An-
tonio Henrique, que por coincidência já foi membro do CD da Funcef e 
mesmo assim não revertemos.

A questão do Fundo de Revisão de Benefícios tem que ser vigia-
da diariamente pelos participantes e pelas entidades, pois a CAIXA e 
o Governo querem acabar com esse mecanismo de aumento real. A 
posição da CAIXA e do Governo na discussão do percentual no ano 
passado foi um sinal bastante claro de que a questão não é apenas de 
percentual de composição do Fundo e sim a permanência do meca-
nismo no regulamento.

 
Como a senhora avalia a atuação da UNEI na luta pelos direi-

tos dos Economiários ativos e dos aposentados e pensionistas 
da CAIXA?

É uma entidade bastante comprometida com a luta em defesa 
dos trabalhadores da CAIXA. Temos acompanhado toda a discussão 
que o Presidente Filardi tem travado atualmente no RJ em relação 
ao SAÚDE CAIXA. Acho muito importante a realização das pales-
tras sobre saúde e prevenção de doenças e toda a assistência que a 
UNEI oferece aos associados. Durante o período que estive à frente 
da Apcef/SP tive uma parceria muito grande com a D. Paulina e a 
Conceição, que representavam a UNEI em SP o que para nós era 
muito valioso.

Deixe a sua mensagem para os associados da UNEI.
Acredito que os empregados da CAIXA, sejam eles ativos ou 

aposentados, precisam sentir orgulho das suas entidades. Não conhe-
ço categoria de trabalhador que tenha a organização que nós temos, 
com entidades comprometidas, que não medem esforços para defen-
der seus associados.

Acredito também que com a unidade dessas entidades, em 
especial Fenae, Fenacef, Fenag, Contraf e UNEI podemos avançar 
cada vez mais na reparação das injustiças e na luta diária pela me-
lhoria dos nossos benefícios, do nosso SAÚDE CAIXA e na nossa 
qualidade de vida.

E precisamos ter muito claro que a Funcef somos nós e que temos 
que defendê-la sempre, pois é o nosso futuro que está depositado lá.
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