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

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

Já é certo que em decorrência do déficit apresentado pela Funcef todos os participantes do REG/ RE-
Plan terão que complementar com o valor mensal para repor a reserva técnica do fundo de pensão. 
Tudo isso porque o plano vem apresentando resultado deficitário por três anos seguidos.

a forma, os prazos e a metodologia para o equacionamento do REG/REPlan deverão ser executados 
no decorrer de 2015 e as medidas de equacionamento serão implementadas no primeiro semestre de 
2016. Veja abaixo a opinião dos associados da UnEICEF em relação à medida:
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“É injustiça pura. Essa é a palavra! 
Eles roubam e os aposentados que 
têm que pagar a conta? É uma situa-
ção completamente revoltante. Por-
que não se buscou alternativas an-

tes? Porque não leva para o governo 
um pouco dessa responsabilidade atra-

vés da Caixa Econômica? Não sei se essas perguntas 
serão respondidas, mas sei que a situação é caótica”. 
Maria da Conceição nunes

“Esse ano faz 30 anos que estou 
aposentado. E contribui esse tem-
po todo para agora ter que arcar 
com um rombo de administração? 
Não faz sentido. Os diretores é que 

deveriam ser punidos. Como está 
acontecendo com a Petrobras, cujos 

roubos anteriormente eram de milhões e hoje che-
garam à casa dos bilhões. Enfim, só Deus pode nos 
ajudar, mas o fato é que isso será uma injustiça con-
tra os aposentados participantes do plano”. Francis-
co Sant’anna

“Quem deveria arcar com isso são 
os próprios administradores que f i-
zeram os investimentos e não nós, 
os aposentados, pois com a atual 
situação econômica que se encon-

tra Brasil f ica muito difícil assumir 
mais esse custo. É um absurdo que 

esse déficit venha se acumulando e a bomba estoure 
em nossas mãos”. Ivonete Souza Menezes

“Estou de pleno acordo com participa-
ção mensal de um valor que busca re-
duzir o déficit do plano REG/REPlaN, 
inclusive, estive presente na reunião de 
prestação de contas realizada pelo pre-

sidente da Funcef, Carlos Caser. No en-
tanto, gostaria que a alíquota, no que tange 

aos aposentados, não seja muito alta, por que a gente já luta 
com tantas dificuldades e, a grande maioria continua traba-
lhando mesmo após a aposentadoria para preencher o vazio 
que fica nos rendimentos”. Maurício lopes de Brito

“acho um absurdo. Sou aposentada e meu 
dinheiro não dá pra nada. Já enfartei duas 
vezes e a maior parte dos meus vencimen-
tos vai para minhas necessidades básicas. 
Não tenho mais da onde tirar dinheiro, assim 

como os aposentados, minha situação finan-
ceira é péssima. Não entendo ser correto que 

esse déficit do plano REG/REPlaN da Funcef seja jogado nos 
ombros dos aposentados. São muitos os custos e tenho medo ain-
da de que a situação possa piorar no futuro”. Judith Chamoun 

“a Funcef, como empresa que tem pari-
dade com a CaIXa, está sofrendo conse-
quências assim como todas as empresas 
que investem na Bolsa de Valores. O 
plano aplica em ações garantidas, mas 

tomou um grande prejuízo e nós, os parti-
cipantes, é que teremos que pagar com esse 

custo, que foi uma opção de investimento da Funcef. Essas 
aplicações foram danosas e vamos ter que custear o preço em 
decorrência da má administração do plano”. Silvio Guimarães

Você acha justo que os aposentados participantes 
do plano ReG/ReplaN da Funcef sejam obrigados a 

complementar a reserva técnica do fundo?
Você tem medo do futuro? por quê?
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eXCluSÃO – eXCluÍdOS – eXCluIdOReS
Culpa de quem? Esperança é o que resta! 
a exclusão é o ato ou efeito de excluir – eli-

minar – omitir. Enfim, é a ação pelas quais certas 
pessoas são privadas de determinadas funções e 
direitos. Excluído é “aquele posto de fora”, o omi-
tido, a vítima. Excluidor é a pessoa que, perante a 
lei, tem autoridade de cometer até absurdos. O ex-
cluidor pode exercer sua ação de forma arbitrária ou 
absoluta que, por vezes, tende a tirania e a opressão 
(segundo os irmãos José e Edgar lello). Enfim, na 
verdade a pessoa excluída está oprimida e se en-
contra em um estreito lugar ao sol dentro do sistema, 
seja da forma individual ou coletiva.

a exclusão caracteriza-se pela presença 
em massa do (a)“Não Pessoa”. Ela é, toda pessoa 
excluída dos bens básicos para a vida futura, no sis-
tema vigente de seu universo cultural. Enquanto os 
pobres e oprimidos clamam por justiça, as massas 
excluídas clamam por existir. Os excluídos sentem-
-se rejeitados, não queridos e sobrantes. Os nossos 
não gostam e não desejam soluções violentas para 
solução de seus problemas. Contudo, essa atitude, 
civilizada exige da administração respeito por seu 
modo de solucionar esse grave problema de forma 
pacífica e mansa.

as informações, explicações que nos che-
gam sobre o risco existente de preservação do 
patrimônio da FUNCEF, vêm sendo cuidadosas 
na intenção de não torná-las preocupantes. a es-
pécie humana tem memória de perigos: escuridão, 
altura, água, multidões, grandes espaços vazios, 
e uma espécie de inconsciente biológico coletivo. 
É necessário esclarecer que o medo é uma forma 
natural e biológica de proteção, mas que em exces-
so pode se transformar em doença. assistimos à 
exposição do Sr. Carlos Caser, Presidente de nos-
sa Fundação, no Rio, em 27 de abril do corrente 
ano, que nos pareceu tecnicamente satisfatória, 
mas trouxe-nos preocupações que se transforma-
ram em aNSIEDaDE que, por sua vez, é uma for-
ma de medo antecipado. É também um sentimento 
de expectativa com o pressentimento e até mesmo 
percepção do perigo que nos ronda. Na verdade, 
uma parcela (REG/REPlaN saldados e não salda-
dos), da grande família dos aSSISTIDOS, corre o 
risco de ser excluída de seus direitos futuros, sem 
ter qualquer culpa ou responsabilidade desse vazio 
financeiro existente. 

No momento são os participantes dos planos 
REG/REPlaN - o primeiro e único existente à épo-

ca de sua criação - muito decantado por garantias 
e segurança intermináveis dadas até pelo Governo 
Federal. Na verdade, a CEF vai assumir 50% dessa 
obrigação financeira ou da  dívida, mas os 50% res-
tante será pago pelos assistidos – que na sua maio-
ria absoluta, são aposentados que vão sofrer mais 
uma exclusão em sua vida economiária. Os excluí-
dos durante o período de 1995 a 2002 tiveram seus 
proventos congelados com valores vergonhosos em 
relação aos outros bancários públicos. após esse 
período difícil de nossa história na CEF, houve uma 
melhora, mas que nunca reabilitou nossas perdas. 

lembro que o SaSSE, nosso primeiro Fundo 
de aposentadoria, teve um fim melancólico e com 
ele muitos dos seus participantes vivem após uma 
geração, buscando ainda na nossa desenvolta justi-
ça, ter seus direitos devolvidos. O tempo passa, eles 
e seus dependentes morrem, as dívidas deixam de 
existir - os erros, os descuidos e os azares do merca-
do de capitais - são com o tempo esquecidos. Diante 
de dificuldades aprendemos, por exemplo, a evitar 
alimentos de mau aspecto, andar por ruas desertas, 
desconfiar de desconhecidos bem falantes. O psi-
quismo humano evoluiu em face do MEDO. Ganha-
mos uma espécie de software – de milhões de anos, 
um pouco desatualizado talvez, mas que nos traz 
informações necessárias para nos manter “a salvo”. 
O que fazer se os planos nos são impostos?! Quem 
sabe criarmos uma SOCIEDaDE DO DESaMPaRO. 
Nós estamos desamparados. Não há garantia abso-
luta de nada em nossa empresa, mas nem por isso 
deixamos de viver o cotidiano. Sim, mudanças acon-
tecem, mas não precisam ser trágicas. 

Quando pessoas ou animais se encontram 
em situações ameaçadoras, isso estabelece um 
programa comportamental antigo em termos evolu-
cionários: a reação é FIGHT ou FlIGHT. O cérebro 
descarrega grande quantidade de adrenalina – hor-
mônio do stress – que eleva a frequência cardíaca, 
a temperatura do corpo, a respiração torna-se rápi-
da, os músculos se retesam, etc. Isso pode significar 
“lutar ou Fugir”. a escolha é nossa!!! Já sabemos o 
que é e o que significa a exclusão. Somos os ex-
cluídos e, importante é reconhecer que não temos 
culpa do que nos está sendo imposto, sem perder 
a perspectiva de que naquele momento fizemos a 
única escolha que era possível. De quem é a culpa? 
Nossa não é, reitero nossa não é mesmo! Já que 
ninguém sabe quem é ou são os culpados, permane-
cemos inertes e imóveis. algumas pessoas parecem 
verdadeiros mestres na arte de fazer com que outros 

se sintam culpados. E para isso, empregam estra-
tégias complexas, ainda não suficientemente estu-
dadas no âmbito médico – psicossocial. Em muitas 
famílias, religiões e até em empresas, cultiva-se a 
cultura do “bode expiatório”, alguém, nem sempre 
a mesma pessoa em todas as ocasiões, tende arcar 
com o peso do erro. O problema desse tipo de con-
duta é que quase sempre ela impede a possibilidade 
de diálogo e reflexão, dificultando o esclarecimento 
da verdade, bem como dificulta o amadurecimen-
to emocional dos envolvidos. Devemos considerar 
e pedir particularmente aos excluidores que essa 
emoção da culpa nos leva a supervalorizar as con-
sequências das nossas ações: se raciocinarmos so-
bre o comportamento dos outros, a emoção não in-
terferirá em nossas ações e poderemos ter um ponto 
de vista mais lúcido. Um bom caminho seria come-
çar a olhar para si mesmo de forma mais generosa 
e amadurecida. 

Diante de tamanha confusão e preocupação, 
resta-nos somente ter esperança e ouvir sempre que 
possível, música, muita música. Ouvir música nos 
trará a calma que afasta a ira e trará também algu-
ma esperança. Podemos julgar a sabedoria de uma 
pessoa até por sua capacidade de ter esperança. 
Sempre esperamos. Esperamos para nós e de nós. 
Dos outros para nós e para os outros. O ser humano 
é esperança. Ela tem sido a mais fiel companheira 
do ser humano ao longo de sua história, como é a 
mais rica herança que as gerações oferecem umas 
as outras. Queridos amigos economiários, associa-
dos ou não da UNEICEF, estamos no mesmo barco 
que começa a fazer água. Como será o futuro dos 
outros planos? Ouvimos informações, esclarecimen-
tos, razões e motivos aparentes que só nos levaram 
a essa situação de incerteza e dúvidas. 

O que fazer? Uma saída jurídica haverá?
O que esperar do futuro, tranquilidade ou in-

certezas? 
De quem é a culpa? Nossa não é!!!
O melhor mesmo é acreditarmos que o cul-

pado é sempre o mordomo. E ironicamente, reco-
mendamos ouvir música, muita música. Diante de 
tantas contradições, falta de confiança e suspeita, o 
melhor é termos ESPERaNÇa. 
Que Deus nos proteja.
amém!

Armando Filardi
Presidente da UnEICEF

Armando filardiEditorial
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mais uma vez uNeICeF auxilia diversos 
associados no preenchimento do IR 

Gentileza gera 
gentileza

Do dia 23 de março até o dia 30 de abril, cen-
tenas de pessoas que necessitavam de auxílio na 
elaboração da Declaração do Imposto de Renda 
2015 recorreram à UNEICEF para confeccionar o 
documento obrigatório a ser entregue à Receita 
Federal. Durante 37 dias, os associados puderam 
realizar o serviço gratuitamente nas dependências 
da Sede da associação, no 30º andar do prédio da 
Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio.  

Como em todos os anos, a colaboração vo-
luntária do associado almir de Souza Cruz foi im-
prescindível para que esse trabalho gratuito fos-
se realizado com tamanho sucesso e presteza, 

proporcionando ao quadro social mais tranqui-
lidade e agilidade no processo. Principalmente 
porque, para muitos, sobretudo os aposentados, 
lidar com o assunto pode ser complicado e traba-
lhoso deveras.  

almir contou ainda com a ajuda do funcioná-
rio Vinícius e da funcionária Isabel, que auxiliaram 
os associados, conseguindo assim, orientar, pre-
parar, realizar e enviar as declarações à Receita 
Federal, dentro do prazo estipulado pelo governo. 
a UNEICEF está atenta às necessidades do seu 
quadro social, por isso busca sempre atuar da me-
lhor forma para ajudá-lo. 

a atenção, presteza e 
carinho da sócia voluntá-
ria da Delegacia Regional 
de Niterói, Marlene Gomes 
Evangelista, rendeu uma 
carta de agradecimento, es-
crita de próprio punho, pela 
associada Nelza Soares Medeiros e endereçada a 
Sede da UNEICEF, no Rio de Janeiro. 

Serviço gratuito oferecido pela Associação teve ajuda do associado Almir de Souza Cruz

Em carta endereçada a UNEICEF
associada agradece atenção da funcionária 
Marlene Evangelista

Direito do Consumidor
O conselho diretor da anatel aprovou o RGC - 

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de 
Serviços  de Telecomunicações, que amplia direi-
tos do consumidor. Entre as inovações está a pos-
sibilidade de cancelamento automático, através 
de site ou da central de atendimento, dos ser-
viços de telefonia e internet, não precisando 
falar com a atendente.

De acordo com o texto aprovado, o consumi-
dor poderá cancelar o serviço de telecomunicação 
por meio da internet ou pelo menu na central de 
atendimento telefônico da prestadora de serviços. 
a empresa terá dois dias úteis para efetuar o can-
celamento automático. 

Atendimento 
além do cancelamento automático, as empre-

sas serão obrigadas a retornar a ligação para o 
consumidor caso ela caia durante o atendimento. 
Se não conseguir retomar contato, a operadora 
deve mandar mensagem de texto com número de 
protocolo. 

Os consumidores de pacotes “combo” poderão 
resolver assuntos relativos a qualquer um dos ser-
viços entrando em contato com uma única central 
de atendimento telefônico. 

Com relação às cobranças, sempre que o con-
sumidor questionar o valor ou o motivo de uma co-
brança, a empresa terá 30 dias para lhe dar uma 
resposta e resolver o problema.

São inúmeras as ações propostas na Justiça 
visando danos morais, por falha em cobranças 
abusivas, cancelamentos de serviços, estornos e 
negativações indevidas, tanto no que versa rela-
ções de consumo com Bancos, TV por assinatura, 
Cartões de Crédito, Consignações, Telefonia Fixa 
e Móvel, Internet, Planos de Saúde, autorizações 
Médicas, e entre outros.

Procure o Jurídico da UNEICEF para maio-
res informações, caso tenha qualquer problema 
de ordem consumerista. atendimentos as segun-
das de 10h às 12h e as terças de 14h às 16h. 

Em nossa Coluna Jurídica periódica, o escritório Matias Advogados Associados, 
explana, de forma sucinta, sobre o DIREITO DO CONSUMIDOR e outros temas.
Como consumidores, os senhores tem conhecimentos sobre os vossos direitos?
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pauta das assembleias são aprovadas pelos 
associados na Sede da uNeICeF

associado eleito deputado 
estadual se despede da 
CaIXa, mas mantém 
compromisso com 
economiários

Como forma de cumprir o Estatuto da Entidade e 
buscar democracia e transparência para com o 
quadro associativo, a UNEICEF realizou no dia 

17 de março, na Sede temporária da associação, no 
30º andar do prédio da CaIXa, Centro do Rio de Janei-
ro, uma assembleia Geral Extraordinária (aGE) e uma 
assembleia Geral Ordinária (aGO), a fim de deliberar a 
aprovação de contas de 2014, discutir modificações no 
Estatuto da União e apreciar assuntos de ordem geral.

Na aGE, o associado eleito para presidir a mesa, 
José Barbosa arteiro, que teve como secretário o as-
sociado Jonas lincol do amaral, informou que o objeti-
vo da assembleia era discutir modificações estatutárias 
nos artigos 11 – item VI, parágrafo 1º e 3º e, no 22 
– item IX,  que tratam dos direitos e deveres dos asso-
ciados  e da assembleia Geral, respectivamente, a fim 
de alterar o período de tempo de seis meses para doze 
meses, necessários para que os novos sócios pos-
sam ter direito a votar e ser votados em assembleias. 
Submetida à apreciação dos presentes, a proposta foi 
aprovada por unanimidade. 

Já na aGO foram explanados vários aspectos re-
lativos à administração da UNEICEF, como o exercício 
de 2014, propostas para 2015, bem como questões de 
ordem geral. Para iniciar os trabalhos, o Presidente da 
Entidade, armando Filardi, falou da necessidade da 
correção dos valores da mensalidade da associação, 
visto que, nos últimos anos a UNEICEF vem perden-
do muitos sócios por motivos de falecimento, que nem 
sempre deixam a  figura do pensionista no quadro so-
cial. 

Na sequência, o Presidente expôs a necessidade 
de aprovação da concessão de Diplomas de Sócio Be-

O deputado estadual e associado da UNEICEF 
pela Delegacia Regional de Sergipe, luciano azevedo 
Pimentel (PSB), está se despedindo da CaIXa após 
35 anos de trabalho, dedicação, felicidade, bem-aven-
turança e serviços prestados, seguindo um processo 
natural de aposentadoria por tempo de serviço. 

No entanto, como manifestação de agradecimento 
e apoio à categoria, o parlamentar redigiu uma carta 
firmando seu compromisso em garantir a representa-
tividade para os empregados e aposentados da Caixa 

Econômica Federal e na defesa política da classe. In-
clusive, o deputado deixou clara sua posição contrária 
a qualquer gesto do Governo Federal que acene para a 
privatização da CaIXa, ou para a simples incorporação 
de capital privado.

a Diretoria da UNEICEF congratula a posição do 
deputado e estima que ele possa realizar um excelente 
mandato, sendo também, uma força a mais na criação 
de uma bancada pluripartidária em defesa dos interes-
ses dos economiários da CEF.  

nemérito aos associados: Maria José Nascimento de 
Oliveira; José Pereira de França; antonio Mádia; Pau-
lina Wagner de Campos Martins; Pedro Eugênio Be-
neduzzi, ex-presidente da Fenae; Oswaldino Resende 
Machado; Mario antonio lourenzo; Joana D’arc lima e 
Eny luna de Oliveira. 

Filardi falou ainda sobre o imóvel da UNEICEF, 
composto de dois grupos de salas na Rua alcindo 
Guanabara, nº 24, 4º andar, Edifício anglia, que re-
centemente foi avaliado pela prefeitura no valor de 
R$3.361.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta 
e um mil reais). Informou sobre a instalação do novo 
canal de vídeos da associação, a UNEICEF TV; a im-
plantação de um número “0800” para atender associa-
dos do interior e a necessidade da aquisição de outro 
veículo para facilitar o atendimento e visitas do Serviço 
Social.

Em seguida, o Diretor Financeiro Ronaldo Pessa-
nha, relatou que a empresa Planei teve seu contrato 

com o agente fiduciário “Província” encerrado, traba-
lhando agora apenas com o “Fundo Garantidor”.  Pes-
sanha informou ainda que o contrato entre a UNEI-
CEF/Corretora de Seguros com a empresa “Mega 
Vida” vem garantindo uma boa recuperação financeira 
da associação. 

Para finalizar, a palavra foi passada para o Dire-
tor de Patrimônio, Ernandes de almeida, que expla-
nou que devido ao estado de conservação precário e 
deterioração dos móveis da UNEICEF que estão no 
31º andar, o destino deles, independente do retorno 
ou não da Sede para o antigo espaço, será venda ou 
mesmo doação. O que dispensa ainda o valor que vem 
sendo pago com os guarda móveis. 

Submetido à apreciação da assembleia, os pedi-
dos foram aprovados por unanimidade. Com a aprova-
ção, foi redigida ata com o relato e assinatura do Pre-
sidente da mesa, José Barbosa arteiro e do secretário 
da assembleia, Jonas lincol do amaral.
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associados pernambucanos realizaram 
passeio para conhecer a Nova Jerusalém 

dR de pernambuco 
participa de festa anos 
60 da apCeF/pe

Em recente passeio proporcionado pela Delegacia 
Regional de Pernambuco, os associados pernambuca-
nos da UNEICEF tiveram a oportunidade de participar 
de uma excursão para a cidade-teatro de Nova Jerusa-
lém – Fazenda Nova, local que desde 1986 é palco da 
mais famosa Paixão de Cristo do Brasil. 

Na oportunidade, os presentes puderam conhecer 
melhor a cidadezinha, visitar os arredores do anfiteatro, 
fazer novas amizades e “bater um belo papo” entre ami-
gos. Um passeio que com certeza ficou marcado na me-
mória dos associados. além disso, antes de chegarem a 
pequena cidade do Distrito de Brejo da Madre de Deus, 
os sócios  da DR ficaram ainda hospedados no Hotel 
Monte Castelo, na região de Gravatá, em Pernambuco.

a convite do presidente da aPCEF/PE, Paulo Mo-
retti, os associados da Delegacia Regional da UNEICEF 
de Pernambuco, participaram no mês de abril, da festa 
anos 60, promovida pela aPCEF/PE. Na ocasião, os 
presentes puderam aproveitar a apresentação do grupo 
musical “The Fevers” - banda brasileira de rock e pop 
formada no Rio de Janeiro em 1964.

a Diretoria da UNEICEF junto com a Delegada Re-
gional de Pernambuco, Joana D’arc M. Rocha, agrade-
cem o convite e toda atenção e parceria que a aPCEF/
PE oferece para os associados pernambucanos da 
UNEICEF. “É uma satisfação enorme para esta asso-
ciação ter a aPCEF/PE como aliada. Gratulamos o cari-
nho e a consideração”, diz armando Filardi, Presidente 
da UNEICEF.   
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VITÓRIa dO pOVO 
bRaSIleIRO!

após grande pres-
são dos movimentos 
representativos dos 
empregados da Caixa 
Econômica Federal 
(CEF) que desde o iní-
cio das discussões se 
posicionaram contra a 
abertura de capital do 
banco, tendo inclusive, 
o apoio de parlamen-
tares como o vereador 
do Rio de Janeiro, Rei-
mont Otoni - idealiza-
dor da Frente Parlamentar em Defesa da CaIXa - e o De-
putado Federal, alessandro Molon, finalmente ficou de-
cidido que a CEF continuará 100% pública. a resolução 
foi divulgada no dia 8 de abril pelo ministro da Fazenda, 
Joaquim levy e a presidenta do banco, Miriam Belchior.

O que deverá ter seu capital aberto será a parte de 
seguros da CaIXa (Caixa Seguradora). No entanto, a me-
dida não atinge as demais atividades da CEF. a CaIXa 
Seguros já tem sócios privados, porém não há ainda uma 
estimativa para isso ocorrer. De acordo com o Presidente 
da UNEICEF armando Filardi, essa decisão foi conquis-
tada após as deveras e incessantes lutas dos movimen-
tos representativos dos empregados do banco, aliada a 
fundamental ajuda dos parlamentares do Rio e do Brasil. 

“a função da CaIXa como banco social é extremamente 
importante para o progresso da sociedade brasileira e con-
seguimos defender esse grande patrimônio com união e co-
esão. No entanto, a importante ajuda política do nosso que-
rido amigo e vereador do Rio de Janeiro, Reimont Otoni, que 
apoiou a luta contra abertura de capital da CEF, bem como a 
força dos empregados, sindicato dos bancários e das asso-
ciações ligadas a CEF, foi fundamental para conquistarmos 
essa importante vitória para o país”, declarou Filardi. 

armando Filardi ao lado do deputado 
Federal alessandro Molon e do 
vereador Reimont Otoni, alguns dos 
que estiveram firmes na luta pela 
CaIXa 100% pública

Caixa econômica 
Federal se mantém 
100% pública

uNeICeF consulta jurídico sobre a 
obrigatoriedade dos aposentados 
complementarem a reserva 
técnica do ReG/ReplaN

                             UNIÃO NACIONAL DOS ECONOMIÁRIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
                                  Av. Rio Branco, 174/30º andar – Centro/RJ Cep: 20040-003 

                                                  (21) 2262 0767 -  Email: presidência@unei.com.br      website:  www.unei.com.br 
 

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2015
ao
Jurídico da UNEICEF

Prezado Senhores,

Considerando as recentes e alarmantes notícias sobre a situação 
financeira da FUNCEF que fechou, pelo terceiro ano consecutivo, seus 
balanços no negativo, vêm provocando um grande stress nos aposentados. 
Este fato, para nós, economiários, tem o alcance que vai muito além do viés 
administrativo de apenas mudar os paradigmas de gestão.

Obviamente, como dirigente de uma entidade de classe, ao exercer o 
cargo para qual fui eleito, sou procurado diariamente por associados na busca 
de novidades e de respostas para esse futuro tão incerto e polêmico para a 
família economiária. a incidência de prejuízos nos três últimos balanços da 
nossa fundação apresenta o montante de um déficit que será rateado na 
seguinte proporção: 50% para a Caixa, como patrocinadora, e os demais 50% 
divididos entre os associados ativos e inativos da FUNCEF(pertencentes ao 
REG/REPlaN saldado ou não), entrando em vigor em abril de 2016. 

Por tal motivo, me dirijo a esse escritório de advocacia, na busca de 
uma estratégia Jurídica que possa resguardar o direito e o patrimônio de cada 
associado que, certamente será reduzido com o aumento do valor da 
participação de cada um para cobrir esse déficit orçamentário.   

Estou sempre em favor dos direitos dos economiários, associados ou 
não, quando se sentem prejudicados em seus direitos. Entretanto, preciso ser 
cauteloso e firme sem tomar decisões precipitadas ou acusações levianas à 
nossa Fundação. Porém, não posso fugir à responsabilidade de esclarecer os 
interesses dos associados que se mostram apreensivos com a possível perda 
financeira. 

a substância da lei é a mesma, e é nela que a UNEICEF, através de 
suporte dos seus advogados, deve se basear para discutir a possibilidade de 
aplicação de instrumentos legais que venham atender à aspiração legítima da 
nossa categoria, ou seja, não ser responsabilizada por uma possível falta, no 
passado, de um de planejamento adequado da FUNCEF na aplicação dos 
seus recursos financeiros.

É uma situação de grande insatisfação, pois esse é o motivo do medo 
estampado em toda uma sofrida categoria que tem sobejas razões para ter 
medo.

atenciosamente,

armando Filardi
Presidente da UNEICEF

Mesmo após as exposi-
ções feitas pelo Presidente 
da FUNCEF Carlos Caser 
sobre os motivos que leva-
ram a Fundação decidir que 
os participantes e ativos 
ligados ao REG/REPlaN 
terão que complementar a 
reserva técnica do fundo, 
continuam crescentes os 
questionamentos dos apo-
sentados sobre a legalida-
de dessa obrigatoriedade. 

Por assim ser, a Dire-
toria da UNEICEF decidiu 
solicitar parecer de seu 
jurídico sobre a tão delica-
da questão. abaixo segue 
o ofício enviado e que em 
breve deverá ser respon-
dido. Caso haja posiciona-
mento contrário a obrigato-
riedade da contribuição, a 
UNEICEF buscará a justiça 
para tal direito de seus as-
sociados.

até o fechamento des-
sa edição, o jurídico da 
UNEICEF não havia se 
manifestado. 
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associação celebra festa junina 
com passeio à Saquarema

plantão jurídico na uNeICeF 
tem novos dias e horários

a UNEICEF convida a todos os seus associados 
para participar nos dias 3, 4 e 5 de julho, da festa juni-
na da associação, que será comemorada no Hotel Fa-
zenda Vale Encantado, em Bacaxá, Saquarema, a 103 
quilômetros do Rio de Janeiro. Para a festividade, os as-
sociados que puderem estar presentes terão a oportuni-
dade de compartilhar momentos de descontração, lazer, 
divertimento, além de aproveitar as danças e saborear 
comidas típicas dessa época do ano.

O passeio, que inclui ônibus fretado, estadia e seis 

refeições, tem o valor de R$ 540,00.  além da festa ju-
nina, que promete animar a estada dos presentes, os 
associados terão ainda a chance de aproveitar toda a 
rica infraestrutura do Hotel Fazenda, que conta com 
cinco piscinas, toboágua, sauna, salão de jogos, sala 
de ginástica, sala de cinema e cinema ao ar livre, spa 
com piscina térmica, piscina de hidromassagem, entre 
outros. 

Isso sem contar que no dia 3 de julho, antes da 
chegada em Saquarema, o ônibus fará uma parada em 
araruama, para o almoço. Desta forma, os presentes 
poderão ainda conhecer uma cidade a mais. Mas, vale 
destacar que o valor desse almoço não está incluído no 
pacote, ou seja, cada um arca com as suas despesas.  

Quem tiver interesse, pode ainda levar trajes juninos 
para o festejo no Hotel. Não fique de fora, venha parti-
cipar associado! Mais informações podem ser obtidas 
no Departamento Sociocultural da UNEICEF, através do 
telefone (21) 2262-0767, Ramal 4. Falar com andréia ou 
Georgette, de segunda à sexta, de 10h às 16h. Participe!

De forma a oferecer mais comodi-
dade e melhorar o auxílio aos asso-
ciados, o Departamento Jurídico da 
UNEICEF tem novo dia e horários 
de plantão, ampliando assim sua 
atuação e melhorando o atendi-
mento do quadro social.  

Desta forma, os serviços realiza-
dos pelo escritório Matias advogados 
associados, que trata de casos de cunho 
Cível e de Família agora serão realizados as segundas-
-feiras, das 10h às 12h e as terças, de 14h às 16h. En-
quanto que o atendimento do escritório Marques advo-
gados, que trata da área trabalhista, está sendo disponi-
bilizado as quartas-feiras das 14h às 16h. 

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

Vale lembrar que a associação encontra-se em sua 
Sede temporária, no 30º andar do prédio da Caixa Eco-
nômica Federal (Barrosão), no Centro do Rio de Janeiro. 
Então associados, fiquem atentos as datas e horários!

pág. 10 | JuNhO | JulhO | 2015 | www.uneicef.com.br o Aposentado é a uneicef. A uneicef é o Aposentado!



aniversariantes do Rio se divertem em
festa do primeiro quadrimestre

go, e hoje aqui presente, o vereador Reimont Otoni, uma 
proposição apresentada em um dos simpósios de ativos 
e aposentados da CEF sobre a criação de uma Banca-
da Economiária pluripartidária. Isso porque, como todos 
nós sabemos, sem uma aliança política não conseguimos 
nada. E para nossa felicidade, nosso querido Reimont se 
comprometeu a nos ajudar nessa missão”, finalizou o Pre-
sidente. 

Em seguida, armando Filardi convidou o vereador a 
dar um breve discurso. “Gostaria de primeiramente cumpri-
mentar os aniversariantes e presentes e dizer que nossas 
lutas políticas têm mais chances de ser vitoriosas quando 

são realizadas parcerias com gente séria, pessoas que 
querem o bem do Brasil. Por isso, naquilo que me cabe, eu 
venho oferecer aqui ao Filardi e a toda UNEICEF, uma par-
ceira, além de me colocar inteiramente à disposição naqui-
lo que vocês possam precisar”, enfatizou Reimont Otoni.

ao final do evento, como de tradição, houve ainda o 
sorteio de presentes aos aniversariantes, no qual quatro 
associados de cada mês foram presenteados com um car-
tão presente da Casa e Vídeo e da loja Riachuelo e os de-
mais sócios concorreram a um divertido sorteio de brindes. 
Para fechar com “chave de ouro”, foram servidos doces e 
bolo de aniversário. 

Boa música, comidas diversas e parceira com parlamentar marcaram primeira festa de 2015

uNeICeF se despede de arthur 
Junqueira, querido associado e amigo 

Filardi recebe visita da representante 
da uNeICeF da bahia

O falecimento do associado arthur Jun-
queira, em 31 de março de 2015, deixou entris-
tecida toda a família economiária, sobretudo, o 
Presidente da UNEICEF armando Filardi, com 
o qual tinha um relacionamento de carinho, 

parceria e amizade. “Uma pessoa que nos deixará eternas sau-
dades. Meus sentimentos aos familiares e a todos que pude-
ram partilhar a vida próximo do inesquecível arthur Junqueira”, 
emociona-se Filardi.

a associação se solidariza com os familiares e amigos 
desse grande profissional da Caixa Econômica Federal e dese-
ja sinceras condolências. 

a UNEICEF teve a honra de receber no dia 15 de maio, 
na Sede da associação, no Centro do Rio de Janeiro, a visita 
da Representante legal da Regional da Bahia, Sandra Helena 
de Souza Santos. Recepcionada 
pelo Presidente da UNEICEF, ar-
mando Filardi, Sandra aproveitou a 
oportunidade para conhecer o fun-
cionamento e as dependências da 
Sede, que temporariamente está 
locada no 30º andar do prédio da 
Caixa Econômica Federal, na al-
mirante Barroso (Barrosão). 

Foi ao som de muita Bossa Nova, MPB e valsas di-
versas que os associados aniversariantes nos meses de 
janeiro, fevereiro, março e abril, comemoraram a nova ida-
de na festa do primeiro quadrimestre da UNEICEF 2015, 
que aconteceu no dia 17 de abril, no Clube de Engenharia, 
Centro do Rio de Janeiro. 

Dezenas de associados e familiares prestigiaram o 
evento. Comandados pelo DJ Jorge Sucesso e conduzi-
dos pelos dançarinos contratados, os aniversariantes e de-
mais associados se divertiram e lotaram a pista de dança 
da festa. Entre as presenças ilustres, além dos Diretores 
da Entidade, estava o vereador do Rio de Janeiro e um 
dos apoiadores da luta pela CaIXa 100% pública, Reimont 
Otoni (PT/RJ) que cumprimentou a Diretoria da associa-
ção e se juntou à mesa do Presidente armando Filardi para 
apreciação da festividade.

Em seu discurso, Filardi aproveitou para enfatizar a 
importância de apoios políticos na conquista de objetivos. 
“Como observamos, mais uma vez tentaram nos tomar 
nosso patrimônio, a nossa mãe CEF. No entanto, para 
nossa felicidade tivemos um movimento chamado CaIXa 
100% pública que, com o auxílio de uma bancada muni-
cipal de criação do vereador do Rio, Reimont Otoni (PT/
RJ), e apoio de mais de 32 parlamentares, além de banca-
das municipais pelo país, conseguimos manter o capital da 
CEF fechado”.

O Presidente complementou ainda que a luta por uma 
Bancada Economiária pluripartidária no Congresso Na-
cional obteve um novo apoiador e importante aliado. “Tive 
a oportunidade de apresentar ao nosso mais novo ami-

Presidente Filardi ladeado pelo Vereador do Rio Reimont 
Otoni e pela Diretora Sócio Cultural Georgette Muniz

Diretores da UnEICEF marcam presença na festa dos ani-
versariantes do primeiro quadrimestre

associados do Rio lotam o clube de Engenharia em come-
moração dos aniversariantes do Rio de Janeiro
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ECONÔMICA FEDERAL

42.149.393/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES

O Presidente da União Nacional dos Economiários da Caixa Econômica 
Federal convoca, na forma do art. 24 do “Estatuto”, os sócios efetivos e 
pensionistas para participarem da eleição a ser realizada no período de 
08 de setembro à 30 de setembro de 2015, por meio do sistema de votos 
por via postal, para elegerem os poderes sociais para o triênio 2016/2018, 
a saber:

I. Do Conselho Deliberativo, conforme disposto no Estatuto, art. 
25 e 26;

II. Do Conselho Fiscal, conforme disposto no Estatuto, art. 30;
III. Da Diretoria, conforme disposto no Estatuto, art. 34.

as inscrições das chapas eleitorais e candidatos ao Conselho 
Deliberativo, com a respectiva anuência de cada candidato, deverão ser 
efetivadas na secretaria  da UNEICEF – avenida Rio Branco, nº 174 –
30ºandar - Centro – Rio de Janeiro – RJ, no período de 15 de junho à 17 
de julho de 2015(art. 24 § 2º) ou nas Delegacias Regionais 
(exclusivamente para candidatos ao Conselho Deliberativo.

armando Filardi
Presidente
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A UNEICEF faz parte da sua vida há muitos anos, visto que 
você se associou a ela no ano da fundação da Delegacia do 
Rio Grande do Norte, em 1986. O que fez você se tornar um 
“membro” da UNEICEF ? 
Resolvi me associar porque achei a UNEICEF muito representati-
va para toda a classe de economiários da CEF e claro que, como 
membro da CaIXa, precisava também fazer parte do que hoje se 
tornou uma “família economiária”. Essa relação se tornou tão con-
sistente que quando estava atuando como superintendente, ofertei 
uma sala, móveis, linha telefônica e entre outras coisas para a as-
sociação, de forma a viabilizar o funcionamento da Entidade no Rio 
Grande do Norte. Inclusive, posteriormente fiz o mesmo no estado  
do Ceará e em Sergipe, indicando até seus respectivos Delegados.
 
Mas, e com relação a sua efetiva entrada como Delegado da 
DR do Rio Grande do Norte, como isso se deu? 
Sabendo da minha relação com a associação, fui convidado em 
2004, pela presidenta à época Yona Monteiro, para assumir a De-
legacia Regional de RN, o qual foi aceito de imediato, apesar das 
minhas ocupações como economista. Desde então estou à frente 
desta Regional.

Sua gestão vem sendo pautada na valorização do associado da 
Delegacia do Rio Grande do Norte, não é mesmo? Como a DR 
consegue colocar essa ação na prática?
Buscamos valorizar nossos associados através de ações que possam 
facilitar a vida deles e o seu dia a dia, proporcionando comodidade 
e vantagens. Por isso, sempre que conseguimos realizamos diversos 
convênios com estabelecimentos comercias, para que o quadro social 
tenha oportunidade de utilizar postos, academias e entre outros. 

Além das vantagens acima citadas, quais são os principais ser-
viços disponibilizados por sua Delegacia?
Infelizmente ainda não conseguimos oferecer uma quantidade de ser-
viços necessários aos nossos sócios, mas mesmo com as dificuldades 
tentamos suprir essa falta com ações que auxiliem a vida deles, como 
informei anteriormente. Desta maneira, além dos convênios, disponibi-
lizamos vales de empréstimos rápidos, orientações sobre imposto de 
renda, atendimento jurídico, ofertamos os exemplares do jornal, entre 
outros. 
De que forma a DR atua na conquista de novos associados? 
Mesmo com as dificuldades, desenvolvemos trabalhos nas agências 
da CaIXa, enviamos correspondências, entre outras ações como for-

ma de apresentar a UNEICEF como uma associação séria, respeitada 
e reconhecida como representante da classe economiária dos ativos e 
aposentados da CEF.  

Quem deseja se associar a DR do Rio Grande do Norte deve se 
direcionar para onde? 
a DR do RN fica situada no bairro de lagoa Nova, na Capital do Es-
tado. Nosso endereço é avenida Prudente de Morais, 3857, sala 35. 
abrangemos todas as cidades do Rio Grande do Norte e estamos em 
funcionamento de segunda a sexta, das 12h às 18h. Quem estiver in-
teressado em fazer parte da nossa Delegacia será muito bem-vindo. 
atualmente realizamos uma média de 20 a 25 atendimentos mensais. 

O que você acha da atual gestão da UNEICEF? 
acho uma gestão séria e bem intencionada e, que apesar das dificul-
dades e desafios existentes, busca sempre se superar com muita ab-
negação. 

Qual mensagem o senhor deixaria para os associados da UNEICEF?
“Encher o coração de coisas boas é a melhor forma de você se prote-
ger contra o mal”. (Pe. Fábio de Melo)

Fala deleGadO Carlos Roberto ávila barbosa
delegado Regional do Rio Grande do Norte

Com trinta anos dedicados à Caixa Econômica Federal e onze à Delegacia Regional do Rio Grande do Norte, Carlos Roberto Ávila Barbosa tem um fan-
tástico histórico como economiário. Iniciou sua trajetória bancária cedo e aos 24 anos de idade já era o gerente de agência mais novo do país. No entanto, 

acumulou ainda cargos como Escriturário, Caixa Executivo, Gerente de Operações e Superintendente Regional do Rio Grande do Norte e de Sergipe. Sua 
relação com a UNEICEF também não tem nada a desejar. associado desde a fundação da Entidade em RN em 1986, Roberto Ávila foi um dos nomes que 

viabilizou o funcionamento da DR no Estado, bem como nas Delegacias do Ceará e de Sergipe. 
Responsável e zeloso com os atendimentos dos associados do Rio Grande do Norte, o Delegado afirma que seu objetivo é facilitar a vida do quadro 

social da DR, buscando serviços e convênios que atendam as principais demandas, apesar das dificuldades. Por seu excelente histórico e presteza no 
trabalho, convidamos o Delegado Carlos Roberto Ávila da DR do RN para ser o entrevistado da coluna nesta edição. Confira:

atendimentos realizados pelo Serviço Social da uNeICeF vêm 
resultando em satisfação e confiança do quadro associativo

Cumprindo seu compromisso de oferecer benefícios 
que garantam conforto, qualidade e segurança aos econo-
miários aposentados, pensionistas e ativos da Caixa Eco-
nômica Federal, a UNEICEF vem realizando com presteza 
diversos tipos de atendimentos, sobretudo, na área social 
da Entidade.  Uma prova de que a atuação da área tem 
solucionado cada vez mais rápido os problemas dos asso-
ciados, podendo ser notada na frequente procura do quadro 
associativo.

Somente nos meses de fevereiro a abril de 2015, a 
equipe do Serviço Social da UNEICEF realizou mais de 160 
visitas hospitalares, 270 atendimentos via celular – através 
do número (21) 99988-3512 – e mais de 100 pedidos de 
reembolso no SaÚDE CaIXa. Isso sem contar no aumento 
crescente de pedidos de auxílio anestesia, solicitações de 
auxílios funerais, doações de pacotes de fraldas e entre ou-
tras atribuições. Todas realizadas com eficiência e louvor.

a valorização do Serviço Social da UNEICEF vem sen-
do reconhecida também através da crescente adesão de 
novos sócios, que nesses três últimos meses totalizaram 19 
fichas cadastrais. Ou seja, a assistência social da Entida-
de vem garantindo, mês a mês, um atendimento sério e de 
qualidade, que auxilia os associados nos momentos mais 
difíceis dessa etapa da vida. 

a intenção da UNEICEF é estar ao lado, orientando e 
ajudando seu quadro social em todas as necessidades que 
ele vier a precisar.  Por isso, quem estiver carecendo de 
alguns dos serviços prestados pela área social, pode soli-
citá-los na Sede temporária da Entidade, no 30º andar do 
prédio da Caixa Econômica Federal, o Barrosão, no Centro 
do Rio de Janeiro, de segunda a sexta ou através dos tele-
fones (21) 2262-0767 (ramal 2) ou (21) 99988-3512.

Para os sócios que estiverem lotados nos demais es-
tados do Brasil, a orientação é que se dirijam a sua Dele-

gacia Regional, para que a mesma realize os trâmites junto 
a Sede da Entidade e os atendimentos sejam executados 
com rapidez e eficiência. Confira agora os números das 
atribuições do Serviço Social de fevereiro a abril: 

Atividades realizadas de fevereiro a abril
VISITaS HOSPITalaRES 
VISITa DOMICIlIaR 
aUXÍlIO anESTESIa ( TITUlaR , CÔnJUGE E REGIOnal ) 
aUXÍlIO FUnERal (TITUlaR , CÔnJUGE E REGIOnal ) 
FICHa CaDaSTRal (nOVOS SÓCIOS ) 
PEDIDO DE REEMBOlSO SaÚDE CaIXa 
PEDIDO DE aBERTURa DE PROCESSO SaÚDE CaIXa 
aTEnDIMEnTO CElUlaR DE EMERGÊnCIa 
DOaÇÃO DE PaCOTES DE FRalDa 

164
1

76
44
19

130
46

270
34
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* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE

Um novo tratamento com células-tronco 
pode ser a esperança de pessoas que ti-
veram sequelas permanentes depois de 
um aVC (acidente Vascular Cerebral). 
Em estudo realizado pelos pesquisa-
dores da Universidade de Pittsburg, na 
Pensilvânia, Estados Unidos, com ratos 
que sofreram aVC e receberam genes 
modificados das células-tronco cultiva-
das em laboratório, foi observada uma 
melhora significativa nas 
funções motoras e sen-
soriais dos animais. a 
possível terapia ainda 
será testada em seres 
humanos, que serão 
monitorados por 24 
meses. 

Uma pesquisa com 15.000 mulheres 
com mais de setenta anos realizada 
pelo Hospital Brigham and Women, da 
Universidade Harvard, nos Estados Uni-
dos, concluiu que as idosas que dormem 
pouco apresentam mais problemas cog-
nitivos, incluindo de memória, do que as 
que mantêm um sono de sete horas por 
noite. além disso, o estudo mostrou que 
o prejuízo causado pela falta de sono 
equivale a ter quase dois anos a mais de 
idade. Por isso nada de embromar para 
dormir, quando bater a sonolência corra 
para a cama e apague a luz. Sua memó-
ria agradece!

Você sabia que a meditação pode pro-
teger o cérebro dos sinais de envelheci-
mento? Estudos recentes do Centro de 
Mapeamento do Cérebro da Universida-
de da Califórnia, em los angeles, cons-
tataram que os cérebros de pessoas 
que meditam há muitos anos são menos 
afetados pelo envelhecimento do que os 
que não meditam. a pesquisa também 
observou a ligação entre a meditação e 
a preservação de massa cinzenta, o te-
cido onde ocorre a cognição e onde são 
guardadas as memórias. Em resumo, a 
meditação diária promove bem-estar e 
mais qualidade de vida para os seus pra-
ticantes.

Em votação ocorrida no dia 22 de abril, na 
Câmara, em Brasília, os deputados fede-
rais aprovaram com 230 votos a favor e 
203 contra, o Projeto de lei 4330, que visa 
liberar a terceirização sem limites em todas 
as áreas das empresas, inclusive em suas 
atividades-fim. Com a decisão, fica estabe-
lecido que toda e qualquer função poderá 
ser terceirizada, podendo esta ser adotada 
nas empresas públicas ou privadas. agora, 
o Pl seguirá para o Senado e, se aprova-
do por lá, irá parar nas mãos da Presidenta 
Dilma Rousseff, que poderá vetar ou não a 
terceirização. lamentável!

a Fiocruz desenvolveu uma nova arma para o combate a dengue. a estratégia 
que está sendo testada no estado do amazonas, iniciada em 2009, consiste na 
instalação de armadilhas para os mosquitos aedes aegypti e aedes albopictus 
(vetores da dengue) em baldes com água e larvicidas, onde os insetos deposi-
tam seus ovos e morrem . O que impede que as larvas cheguem a fase adulta. 
Segundo a pesquisa, apesar do projeto não atingir os insetos maduros, a morta-
lidade dos mosquitos já chega a 94%. 

O Presidente da UNEICEF armando Fi-
lardi lamenta a demissão da gabaritada 
representante da Funcef no Rio de Ja-
neiro, Bárbara Siciliano da Silva, que du-
rante seu tempo de serviço na Fundação, 
sempre foi prestativa, atenta e disposta 
na busca por soluções para os emprega-
dos da Caixa Econômica Federal. 

atendendo o compromisso de proteger 
a saúde e bem-estar dos associados, a 
UNEICEF realizou no dia 20 de maio, às 
14h, na Sede provisória da associação, 
no Centro do Rio, a vacinação contra a 
gripe 2015. Com comodidade e confor-
to, os aposentados que compareceram 
a Sede da Entidade para participar da 
palestra mensal, puderam receber ainda 
a imunização contra os subtipos do vírus 
influenza: H1N1, H3N2 e B.

a Diretoria da UNEICEF la-
menta registrar o falecimento 
dos seguintes colegas: armyl-
ce Barros de andrade, em 12 
de fevereiro de 2015 (Juiz de 
Fora); Ivonete Santos Do-
nald, em abril de 2015 (Ser-
gipe) e José Durval Freire Ca-
lazans, em 21 de abril de 2015 (Sergipe). 

a UNEICEF ofereceu no dia 20 de maio, 
na Sede provisória da associação, no 
Centro do Rio de Janeiro, mais uma im-
portante palestra ao seu quadro social.  
Com o tema relacionado a como prevenir 
ou reduzir o risco de adquirir problemas 
cardiovasculares, ministrada pelo médico 
clínico geral, José augusto Messias, os 
associados puderam obter informações 
relevantes para a prevenção da saúde.

Na agência de Penhor, foi enorme a decepção da mutuaria diante da informação do 
avaliador: 
- Minha senhora, estas joias não são de ouro, mas de cobre dourado!
após se refazer, ela reagiu colérica, em alta voz:
- Mentira! Mentira!...Quero outra avaliação!
atenderam-na gentilmente, mas o laudo de outro avaliador veio confirmar o primeiro.
ao receber a notícia, a mulher começou, então, a saracotear, a girar, a dançar no ritmo 
das macumbas, gemendo sons ininteligíveis. abriu-se uma roda de curiosos no meio 
do salão-saguão. Repelia, com safanões quem impedisse o seu ritual.
Escolheram aí uma colega, normalmente muito alegre, brincalhona e, às vezes, até 
meio debochada, para ir lá encerrar a inesperada exibição. Ela foi até lá, abraçou a mu-
lher, emparelhou com o ritmo dela, imitando-o e, ao mesmo tempo, passou a falar-lhe 
algo, bem baixinho ao pé de um dos ouvidos.
Pouco depois, a mulher se refez do seu transe, recolheu seus gestos, pegou suas joias, 
e rápida, buscou o caminho da rua.
Curiosidade geral dos colegas para saber o que ela dissera à cliente- afastou-os:
-Esquece, gente, deixa prá lá... Nada de mais, só dei um susto nela...- esclareceu a 
colega.
aos que tinham maior intimidade revelou, mais tarde, sua estratégia:
-Disse a ela que, se não parasse com aquela palhaçada e não saísse da agência em 
cinco minutos, eu enterraria uns charutos no fiofó dela!

aquela secretária não recebia nem função gratificada, só quando substituía alguém 
que a percebesse. Uma das suas atribuições, entretanto, era de quem merecia excep-
cional confiança da equipe da então Gerência Geral: ligar com os processos de sindi-
cância e comissões de inquérito. após as manifestações de praxe das autoridades da 
Filial, recebia normalmente os volumosos expedientes, preparando, antes, cópias dos 
processos e fitas da contabilidade, e, finalmente, remetendo os originais para vários 
destinos (Polícia Federal, etc.).
Para tanto, isolava-se em determinada sala, onde ficava até depois do horário normal 
de trabalho, preparando o desdobramento e montagem dos processos-cópias, distri-
buindo-os, quando necessários, sobre móveis e até sobre o chão, a um canto, um ao 
lado do outro.
Certa noite sentiu necessidade de ir ao banheiro e, ao retornar, teve a surpresa de en-
contrar numa pilha única todas as folhas que cuidadosamente separara.
-Passei por aqui, tava com pressa para acabar com meu trabalho, e pensei que as 
folhas estavam caídas, espalhadas, quis ajudar a senhora - explicou a tranquila e pres-
tativa faxineira.
Protagonista- secretária: lina da Silveira.

F I M
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a União dos Economiários da Caixa Econômica Fe-
deral (UNEICEF) é uma associação que sempre atua 
buscando oferecer serviços de qualidade para todo o 
seu quadro social. O objetivo da Entidade é lutar e de-
fender os interesses dos associados, prestando-lhes 
assistência nas mais diversas áreas, bem como promo-
vendo e apoiando as reivindicações dos economiários 
ativos, aposentados e pensionistas da CEF.

Por entender que a comunicação clara e transparente 

é a forma mais eficaz de unir e transmitir informa-
ções corretas aos seus associados a UNEICEF 
disponibiliza os contatos de todas as suas 
Delegacias Regionais espalhadas pelo Brasil 
e da sua Sede localizada no Rio de Janeiro. 
Vale lembrar que além do periódico impresso, 
a associação também oferece informações exclu-
sivas em seu site: www.uneicef.com.br. acesse e te-
nha novidades sobre a sua Entidade. 

Confira a lista de endereços e contatos das Delegacias Regionais e Sede da UNEICEF:

Delegacias Regionais: 
• Alagoas – Endereço: av. Dom antônio Brandão, 333, 
sala 05, Edf. Macio Wordk Center, Maceió/al - Repre-
sentante Legal: Maria Eliane Silva Melo – Telefone: 
(82) 3326-1013 E-mail: alagoas@uneicef.com.br. 

• Bahia – Endereço: av. Manuel Dias da Silva, 1499 - 
anexo ag. CaIXa Pituba, Bahia/Ba - Representante 
Legal: Sandra Helena de Souza Santos – Telefone: (71) 
3240-4159 – E-mail: bahia@uneicef.com.br.

• Belo Horizonte – Endereço: Rua Tupis, 38, Sala 1907 
– Centro/BH - Delegado: Luiz Alcântara – Telefone: (31) 
3222-4924 - E-mail: belohorizonte@uneicef.com.br.

• Brasília – Endereço: SQS, 309/ Bl. B apto. 603, Plano 
Piloto, Brasília/DF - Delegado: José Mario Cavalcanti 
Telefones: (61) 3242-0980 / (61) 3244-8456.

• Ceará – Endereço: Rua Sena Madureira, 800 - 4º an-
dar, Edifício Sede da Caixa, Fortaleza/CE - Delegada: 
Maria José N. de Oliveira – Telefones: (85) 3253-1099 / 
(84)23702307 - E-mail: ceara@uneicef.com.br. 

• Espírito Santo – Endereço: av. Gerônimo Monteiro, 124 / 
sobreloja, 203, Ed. Stâ Monica, Centro - Vitória/ES -  Delega-
do: Gentil Martins dos Santos – Telefone: (27) 3222-1100.

• Juiz de Fora – Endereço: av. Barão do Rio Branco, 2340 subsolo - 
Juiz de Fora/MG - Delegado: Paulo de Almeida Lima – Telefones: 
(32)32127567 / (32)3229 8381 - E-mail: juizdefora@uneicef.com.br. 

• Paraíba – Endereço: Rua das Trincheiras, 91 Térreo, 
João Pessoa/PB - Representante Legal: Silvana Bar-
bosa de Andrade. 
Telefones: (83) 3214-2550 / (83)32142593. 

• Paraná – Endereço: alameda doutor Muricy, nº 650, 
conj. 23, 2º andar, Centro, Curitiba/PR - Delegado: 
Paulo R. Walbach Prestes  
Telefone: (41) 3222-4621 
E-mail: parana@uneicef.com.br. 

• Pernambuco – Endereço: av. Guararapes, 161, 6º 
andar, Recife/PE - Delegada: Joana D’arc M. Rocha 
Lima  
Telefone: (81)32249121 
E-mail: pernambuco@uneicef.com.br. 

• Piauí – Endereço: Praça Rio Branco, 318 - 3º andar, 
Centro, Teresina/PI - Delegado: Ary de Vasconcelos 
Lima  
Telefone: (86) 3221-6221. R. 2260 

• Rio Grande do Norte – Endereço: av. Prudente de 
Morais, 3857/35, Shopping Natal Sul lagoa Nova, Na-
tal/RN - Delegado: Carlos Roberto Á. Barbosa  
Telefone: (84) 3206-0988 
E-mail: natal@uneicef.com.br. 

• Rio Grande do Sul – Endereço: Rua dos andradas, 
1234 - Conj. 905 – Centro, Porto alegre/RS - Delega-
da: Mardir Kurlle – Telefone: (51)3228-6367 
E-mail: portoalegre@uneicef.com.br. 

a  u N e I C e F  É  N aC IO N a l

• Niterói – Endereço: av. Ernani do amaral Peixoto, 
335, sobreloja, Centro, Niterói/RJ - Delegado: Silvio 
Roberto José da Motta – Telefones: (21) 2622-0149 / 
(21)22024545 
E-mail: niteroi@uneicef.com.br. 

• Santa Catarina – Endereço: Rua Jerônimo Coelho, 
383 - sl/1103, Ed. Idelfonso linhares - Florianópolis/SC 
- Representante legal: Roseli Demboski Pinter – Tele-
fones: (48)3223-8182 / (48) 32238300 - E-mail: santaca-
tarina@uneicef.com.br. 

• São Paulo – Endereço: Pça. Da Sé, 111/10º andar, 
Centro, São Paulo/SP - Delegada: Maria Conceição 
Martin – Telefones: (11) 3107-9902 / (11) 3115-0613 
E-mail: saopaulo@uneicef.com.br. 

• Sergipe – Endereço: Rua João Pessoa, 357 - 2º andar, 
aracaju/SE - Delegado: José Roberto Alves – Telefone: 
(79) 32145456 - E-mail: sergipe@uneicef.com.br. 

• Uberlândia – Endereço: Praça Osvaldo Cruz, 390 - 4º 
andar, Centro, Uberlândia/MG - Delegado: Mário Anto-
nio Lourenzo – Telefone: (34) 3303-7117 
E-mail: uberlandia@uneicef.com.br. 

Sede - Rio de Janeiro:
Endereço: av. Rio Branco, 174/31º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Telefones: (21) 2262-0767 / (21) 2544-0836 - E-mails: 
Presidência: presidencia@uneicef.com.br / Vice-Presidência: vicepresidencia@uneicef.com.br /Sócio Cultural: social@uneicef.
com.br / Farmácia: farmacia@uneicef.com.br / Serviço Social: servsocial@uneicef.com.br / Secretaria: secretaria@uneicef.com.
br / Jurídico: juridico@uneicef.com.br.
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a  u N e I C e F  É  N aC IO N a l a uNeICeF oferece diversos benefícios aos seus associados
A União Nacional dos Economiários da Caixa Econômica Federal tem como um de seus escopos defender os interesses dos ativos, apo-

sentados e pensionistas da CEF, bem como prestar assistência necessária aos seus associados. Buscando honrar com esse compromisso, 
a Associação disponibiliza diversos benefícios exclusivos ao seu quadro social. Confira as vantagens em fazer parte da família UNEICEF: 

Serviço Social – a associação realiza visitas hospita-
lares e domiciliares aos associados adoentados, bem como 
faz acompanhamento de processos na área de assistência, 
concedidos pelo SaÚDE CaIXa, entre eles “home care”, pró-
tese, empréstimo s/juros para tratamentos médico, odontoló-
gico e muito mais.

Emergência 24 horas – através do telefone celular: (21) 
99988-3512, a UNEICEF presta serviços de internação, fu-
neral, informação quanto a médicos credenciados e serviços 
prestados aUDIMED, remoção, entre outros. Para utilização 
basta os associados ligarem informando sua necessidade.

Vale Emergencial – Benefício exclusivo para quem pos-
sui margem consignável com desconto em folha.

Auxílio Funeral – atendimento disponibilizado tanto 
para titular, quando para o cônjuge. (Carência de filiação na 
UNEICEF de três meses).

Auxílio Anestesia – atendimento disponibilizado tanto 
para titular, quando para o cônjuge. (Carência de filiação na 
UNEICEF de três meses).

Convênio para a execução de funerais – a Entidade 
possui convênio com empresas de serviços funerários, para 
comodidade do associado ou cônjuge em um dos momentos 
mais difíceis da vida de uma pessoa. 

Farmácia – a Sede da UNEICEF disponibiliza aos as-
sociados uma unidade de farmácia que oferece medicamen-
tos com preços acessíveis e doação de remédios (Entre eles 
Captopril e Metiphormina).

Festa dos aniversariantes do quadrimestre – a cada 
quatro meses a associação oferece para os aniversariantes, 
acompanhantes e associados diversos, festas comemorati-
vas de aniversário. Essa é uma forma que a UNEICEF tem 
de proporcionar interação, alegria e festejo junto ao quadro 
social. 

Programa de preservação de saúde – Mensalmente a 
Entidade oferece gratuitamente em sua Sede no Rio de Ja-
neiro palestras médicas com temas variados. após o evento, 
sempre é ofertado um café da manhã e sorteio de brindes. 
Os associados de outros estados poderão em futuro breve 
acompanhar as palestras através da UNEICEF TV, acessan-
do o site da associação: www.uneicef.com.br, clicando no 
menu UNEICEF TV. 

Assistência Jurídica – Para facilitar a vida dos associa-
dos, a UNEICEF oferece um atendimento jurídico de qualida-
de. Os plantões dos advogados nas áreas Cível e de Família 
são sempre as segundas da 10h às 12h e as terças das 14h 
às 16h. Já na área Trabalhista o atendimento acontece as 
quartas-feiras, da 14h às 16 h, na Sede da associação. 

Orientação Previdenciária – Com auxílio da funcioná-
ria Suely, responsável pela análise e informação das solicita-
ções da área previdenciária e/ou do responsável pelo setor 
jurídico, Carlos Barcelos, os associados conseguem retirar 
dúvidas referentes ao acompanhamento de processos no 
INSS.

Imposto de Renda – Com ajuda do colega e amigo da 

UNEICEF, almir de Souza Cruz, todos os anos os associados 
recebem orientações e conseguem gratuitamente realizar o 
preenchimento das complicadas declarações do Imposto de 
Renda. 

Convênios – a associação oferece descontos em di-
versos estabelecimentos como universidades, farmácias, 
óticas, cursos de idiomas, agências de turismo, entre outros.

Seguros – Os associados da UNEICEF podem adquirir 
seguros pessoais e patrimoniais, inclusive, com atendimen-
tos em domicílio.

Simpósio – Todos os anos, a Diretoria da Entidade re-
aliza formação de grupos, intermediação da hospedagem e 
deslocamentos para participação dos importantes Simpósios 
dos ativos, aposentados e Pensionistas da CEF.

Informações impressa e online – Preocupada em 
manter seus associados informados sobre o que acontece 
na associação e no mundo CaIXa, a UNEICEF disponibiliza 
gratuitamente, para todos os estados com Delegacia Regio-
nal e também para os sócios do Rio de Janeiro, um jornal im-
presso com todas as notícias sobre a Entidade. Para ampliar 
sua comunicação, a associação criou ainda um canal de ví-
deos online, a UNEICEF TV, onde transmite os mais diversos 
tipos de assuntos para a classe economiária.  

a UNEICEF faz de tudo para oferecer o melhor para seu 
quadro social. associe-se e tenha um mundo de vantagens. 
Informações sobre esses serviços e filiação podem ser obti-
das através dos telefones: (21) 2262-0767 ou (21) 2544-9936. 
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Festa dos aniversariantes da dR de Niterói 
reúne dezenas de associados 

Para celebrar a passagem de mais um ano de vida 
dos associados que fazem aniversário nos meses de 
janeiro, fevereiro, março e abril, a Delegacia Regional 
da UNEICEF de Niterói realizou no dia 29 de abril, a 
festa dos aniversariantes do primeiro quadrimestre. O 
evento aconteceu no Charitas aero Clube, em Niterói, 
município do Rio de Janeiro.

Cerca de 200 associados entre ativos, aposenta-
dos, pensionistas, familiares e amigos prestigiaram o 
evento que contou ainda com a presença ilustríssima 
do Presidente da associação armando Filardi, do vice-

-presidente Álvaro Murce e do Delegado Regional de 
Niterói, Sylvio Motta. Entre os aniversariantes estive-
ram presentes os associados: Zeine de andrade Souto, 
Mireta Martins, Edyr Peres, Eliane Silva, Emanuel Bo-
telho, Neusa Garcia, Paulo Cezar Braga lima, Dulce 
Faria, Marco aragão, lucy Soares e Oswaldo amilar.

Na oportunidade, foi servido um buffet exclusivo e 
os presentes foram sorteados com brindes especiais. 
Já a parte musical ficou por conta do cantor e tecla-
dista Russo, que animou a todos tocando diversos rit-
mos diferentes. Para o Delegado Regional Sylvio Mota 
é sempre uma honra poder receber um grande número 
de associados e familiares para festejarem juntos esses 
momentos tão importantes. “É muito gratificante pode 
contar com a presença dos nossos sócios em ocasiões 
como essa. Isso engrandece ainda mais o nosso traba-
lho”, disse Sylvio. 

Os interessados em participar das próximas festas 
da DR de Niterói devem entrar em contato através do 
telefone: (21) 2622-0149 / 2202-4545 e falar com an-
dréa ou Marlene. “Espero poder continuar contando 
com o prestígio de todos em nossos próximos eventos”, 
finaliza o Delegado de Niterói. 
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