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Coesão e greve histórica arrancam 10% 
de reajuste e acordo específico dos 
empregados da Caixa Econômica Federal

A forte mobilização dos bancá-
rios de todo o país, sobretudo, da 
Caixa Econômica Federal, gerou 
uma das maiores greves da ca-
tegoria dos últimos tempos, com 
duração total de 21 dias e mais 
de 12 mil e quinhentas agências 
e centros administrativos parali-
sados. Um histórico movimento 
da Campanha Nacional 2015, que 
conquistou o índice de 10% de re-
ajuste salarial, percentual acima 
da inflação. 

Apesar do reajuste não atingir 
completamente os anseios da ca-
tegoria, a proposta de 10% e 14% 
nos vales alimentação e refeição 
pode ser avaliada como uma boa 
conquista, visto que aumenta o ren-
dimento dos bancários. E levando 
em consideração as seguidas pro-
posta da Federação Nacional dos 
Bancos (FENABAN) com índices 
de 5,5%, 7,5% e 8,75%, enquan-
to a inflação no período ficou em 
9,88%, pode se dizer que a coesão 

e luta arrancou uma proposição 
mais do que justa aos bancários. 

Além do reajuste salarial, a 
categoria obteve ainda: 14% nos 
vales alimentação e refeição; 10% 
sobre o valor fixo da regra básica 
e sobre o teto da parcela adicional 
da Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR), sendo que a par-
cela adicional será de 2,2% o lucro 
líquido a ser distribuído linearmen-
te; antecipação da PLR; horas ex-
tras; entre outros.

Confira os itens específicos do ACT da CAIXA:
• Reajuste Salarial – A CAIXA aplicará reajuste de 10% sobre os salários e pisos, mesmo per-

centual definido na mesa da FENABAN. Assim como os 14% de reajuste no vale-refeição/alimenta-
ção e 13ª cesta.

• PLR Regra FenAbAn
I – Regra Básica – 90% da remuneração-base ajustada em setembro de 2015, acrescido do valor 

fixo de R$ 2.021,79, limitado a R$ 10.845,92, de acordo com as regras estabelecidas em Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT).

II – Parcela Adicional – 2,2% do lucro líquido apurado no exercício de 2015, distribuído igualmente 
para todos os empregados elegíveis, de acordo com as regras estabelecidas em ACT.

• PLR adicional da CAIXA – 4% do lucro líquido no exercício de 2015, distribuído igualmente 
para todos os empregados elegíveis, de acordo com as regras estabelecidas em ACT.

PLR Parcela Complementar – A CAIXA garantirá no mínimo uma remuneração-base a todos os 
empregados, ainda que a soma da PLR FENABAN e PLR adicional não atinja este limite.

• Antecipação da PLR – 60% do valor total da PLR devida, a ser paga em até 10 dias após as-
sinatura do ACT.

• Horas extras – Manutenção da cláusula referente à prorrogação da jornada de trabalho, asse-
gurando-se o pagamento, com adicional de 50% sobre o valor da hora normal, ou a compensação 
das horas extraordinárias, realizadas na proporção de 1 hora realizada para 1 hora compensada e 
igual fração de minutos e pagamento de 100% das horas extras realizadas em agências com até 20 
(vinte) empregados.

• Incentivo à elevação da escolaridade – Serão oferecidas 1.600 bolsas de incentivo à eleva-
ção da escolaridade, na seguinte forma: até 300 para graduação, até 500 para pós-graduação e até 
800 para idiomas.
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ALLELUIAH – ALELUIA... SERÁ?
Será que cantaremos a alegria?! Que 

teremos uma passagem (Páscoa) para melhor?! 
São tantas, tão profundas e seguidas as nossas 
perdas ao longo dos anos, que ao nascer uma 
pequena possibilidade de melhoria, nos ocorrem 
vários sentimentos: ansiedade, esperança e, la-
mentavelmente, desconfiança. O drama é que 
muitos dos passíveis de melhoria continuarão 
injustiçados! Humilhados e revoltados se per-
guntam, mas porque cometeram comigo essa 
injustiça? O que fiz de errado? Qual é a minha 
culpa? Sou aposentado como os outros que tem 
benefícios que não recebo (vale alimentação, as-
sistência médica, etc.). Quando me aposentei, fiz 
a escolha de um plano - REG/REPLAN - que pro-
metia não melhorias diferenciadas, mas seguran-
ça absoluta e permanente, garantida pela Caixa 
Econômica Federal durante o resto da vida. 

Na verdade, a FUNCEF tem sido uma 
estrada que estou atravessando a cerca de 21 
anos e que tem me dado condições de uma vida 
relativamente tranquila. Estamos realmente em 
meio a uma crise que será vencida! Necessário 
se faz ter esperanças e acreditar que esse mo-
mento é só um túnel que nunca é maior do que a 
estrada. A estrada não começa nele, e nem aca-
ba nele. Os túneis são o que são: passagens. Às 
vezes escuras, às vezes iluminadas, mas passa-
gens! Nós faremos a travessia, com certeza! As 
crises não são eternas. Elas têm uma duração. 
Pode ser de um a seis meses, de um a dois anos, 
mas certamente é mais curta que a nossa es-
trada (FUNCEF). Muitíssimo menor! Precisamos 
acreditar que a crise será vencida e é nossa obri-
gação torcer e encorajar nossos colegas gesto-
res do nosso fundo a fazerem essa travessia com 
segurança e certeza do êxito.

Outras perdas aconteceram e continuam 
a acontecer. Com essas diferenças de benefícios 
entre os IGUAIS, começamos a sentir um mis-
to de vergonha e mal-estar, pois não sabemos 
responder esse castigo concebido por uma con-
tradição administrativa, criada em consequência 
de despreparo e incompetência gerencial. O fato 
é que essa confusão de atitudes, muita das ve-
zes revela que todos nós, carregamos o céu e 
o inferno em nossas mentes onde naturalmente 

nossos pensamentos e raciocínio se voltam con-
tra os que nos cercam. Encarando esses cruéis 
de frente, talvez seja possível lidar com eles sem 
nos entregar as suas artimanhas ou gastar nos-
sas energias em afrontá-los, já que o convívio é 
inevitável. O melhor é conhecê-los e chamá-los 
pelos seus nomes. 

São pessoas curvadas sob o peso de 
seus passados, atordoadas por lembranças ne-
gativas, limitando-as a uma visão defeituosa que 
só podem ver o que querem. São compreendidas 
somente por seu grupinho, mas não pela nossa 
comunidade. Sem contato com a vida dos seus 
colegas economiários e com suas dificuldades, 
procuram – não todas – uma saída para esse di-
lema, sem perder, contudo, o poder em concen-
trar-se no estudo e na descoberta de novas for-
mas de agradar seus superiores e a administra-
ção. Os últimos séculos produziram milhares de 
especialistas, necessitamos agora dar primazia 
aos homens de visão. Criou-se a expectativa de 
que as satisfações das necessidades materiais 
são mais importantes que as psíquicas e éticas. 
O espírito de comércio desalojou a necessidade 
de uma vida mais racional e harmônica, criando 
uma concepção permanente materialista. 

No 31º CONECEF, realizado este ano 
em São Paulo, tratou-se de um tema que já haví-
amos apresentado em proposição feita ano pas-
sado no Simpósio da FENACEF, em Florianópo-
lis: “Assistência Médica aos nossos familiares” 
(Filhos, Pais e outros). O CONECEF sugeriu em 
sua pauta de teses, a aplicação dos lucros finan-
ceiros por cinco anos sucessivos que o SAÚDE 
CAIXA tem registrado, tão decantados e com ar 
de superioridade; em transformá-los na criação 
de uma “Assistência Médica a familiares” dos 
empregados da CAIXA, em especial dos apo-
sentados. Havendo a transformação desse lucro 
material como um verdadeiro milagre, ele passa-
ria a ser lucro social, com certeza. Contudo, cor-
remos o perigo de entrar em cena, os já falados 
monstros que em medicina estão classificados 
como “sociopatas”. 

Essas pessoas são um perigo para a 
sociedade, mesmo que não cheguem a matar 
alguém. Não são psicopatas e sim sociopatas. 

Parte da população, dependendo dos critérios 
dos atos, tem um cérebro capaz de sofrer com 
as próprias dores, de sentir medo, angústia e 
prazer, mas suas emoções só dizem respeito 
a si mesmo, seu cérebro não consegue se im-
portar com a dor do próximo, muito menos com 
aquelas causadas por ele. Esses são os socio-
patas: sem o freio da emoção alheia, seu cére-
bro tem a liberdade de tomar as decisões que 
mais os beneficiam (ganhos e créditos junto aos 
seus superiores). São indivíduos perfeitamente 
racionais, assim, fica possível manipular a famí-
lia, os colegas e os amigos. Não há remorso! O 
sociopata é um predador e só ele ganha com 
sua doença. A sociopatia é um problema para a 
sociedade e que causa sofrimento... nos outros. 
Ela floresce facilmente em sociedades como a 
brasileira, que carrega uma “culpa” social imen-
sa e que aceita o mal caráter de alguém como 
sendo também culpa dela. E assim o sociopata 
“pobrezinho” faz a festa. Quem precisa se cui-
dar somos nós: os que se preocupam com os 
outros, e por isso viramos presas fáceis para 
os sociopatas. Para nós o melhor tratamento é 
saber que o sociopata existe e fazer força para 
não se deixar virar vítima. 

Resta-nos pedir socorro no sentido de 
que a decisão dessa proposta do CONECEF 
nesse ano - “Implantação de Assistência aos 
Familiares” - não termine nas mãos de um socio-
pata. Com muitas esperanças e fé aguardamos 
uma solução para essa melhoria em nossos or-
çamentos, já que não se tratando de aumento 
salarial, mais fácil de ser aceito, nos livrará das 
despesas com saúde dos nossos familiares, 
sempre muito elevadas, seria até uma compen-
sação que a CAIXA nos daria, para amortecer o 
possível ferimento que iremos sofrer com a obri-
gação de pagamento da nossa recuperação de 
reserva técnica.  Por último lembro aos gestores 
que os lucros existentes atualmente não deixa-
rão de existir, pelo contrário, já que o número de 
participantes a pagar no plano será maior.

Que Deus os ilumine e nos proteja!
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF

Armando FilardiEditorial
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Excelência no atendimento atrai cada vez mais 
associados ao Serviço Social da UNEICEF

Filardi 
representa 
UNEICEF no 
Seminário 
FUNCEF

Mantendo o compromisso em oferecer benefícios 
que garantam conforto, qualidade e segurança aos as-
sociados aposentados, pensionistas e ativos da CAI-
XA, a UNEICEF tem cumprido com afinco sua 
promessa e vem realizando excelentes 
atendimentos pelo Serviço Social da 
Entidade. 

Para se ter ideia da presteza da 
Associação na realização de pro-
cedimentos da área social, somen-
te nos meses de julho a outubro de 
2015, o serviço social realizou 162 vi-
sitas hospitalares, 380 atendimentos via 
celular – através do número (21) 9988-3512 
– e mais de 402 pedidos de reembolso no SAÚDE CAI-
XA. A excelência no atendimento se mostra também 
através da adesão de novos sócios, que nestes quatro 
meses, contabilizaram 18 fichas cadastrais. 

Outro ponto em crescente ascensão são os pedi-
dos de auxílios, entre eles, anestesia, doações de pa-

cotes de fraldas e entre outras atribuições. Uma prova 
de que a atuação da área tem solucionado cada vez 
mais rápido os problemas dos associados, podendo 

ser notado através da grande procura do qua-
dro associativo. A UNEICEF é uma insti-

tuição que se mantém “antenada” nas 
dificuldades e necessidades dos seus 
sócios, por isso, visa sempre prestar 
seus serviços com excelência. 

Aos que estiverem precisando 
de um dos serviços da Associação, 

basta solicitá-los na Sede temporá-
ria da Entidade, no 30º andar do prédio 

da Caixa Econômica Federal, no Barrosão, 
no Centro do Rio de Janeiro, com funcionamento de 
segunda a sexta. Ou ainda através dos telefones (21) 
2262-0767 (ramal 2) ou (21) 9988-3512. Já os sócios 
lotados nos demais estados, a orientação é que bus-
quem a sua Delegacia Regional, para que essa realize 
os trâmites junto a Sede. 

O Presidente da UNEICEF Armando Fi-
lardi esteve presente no Seminário da FUN-
CEF, ocorrido no Centro do Rio de Janeiro, 
no prédio da CAIXA, o Barrosão. Na oca-
sião, o diretor de investimentos da FUNCEF, 
Maurício Marcellini, esclareceu as dúvidas 
dos participantes e assistidos do REG/RE-
PLAN sobre a complementação para repor a 
reserva técnica.

O Seminário, ocorrido em 22 de julho, 
também contou com a presença do Presiden-

te da FENAE, Jair Pedro Ferreira; conselheiro 
eleito da FUNCEF, Antônio Luiz Fermino; re-
presentante dos empregados eleita no con-
selho de Administração da CAIXA, Maria Rita 
Serrano, além de empregados da CAIXA ati-
vos e aposentados.

“É muito bom saber que a FENAE está 
empenhada em esclarecer as dúvidas dos 
participantes e assistidos. Apenas lamento 
o fato dessas informações não serem positi-
vas”, ressaltou Filardi.

Atividades realizadas de julho a outubro
VISITAS HOSPITALARES

AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR

AUXILIO ANESTESIA CÔNJUGE

AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR REGIONAL

AUXÍLIO  FUNERAL TITULAR

AUXÍLIO FUNERAL CÔNJUGE

AUXÍLIO FUNERAL TITULAR REGIONAL

DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA GERIÁTRICA

FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS)

PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA

ENTRADA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA

ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA

162

97

19

1

26

1

16

63

18

402

75

380
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Comandada por Armando Filardi, Chapa 1 é 
eleita para Diretor ia Executiva
da UNEICEF no tr iênio 2016/2018

Os associados de todo o Brasil ele-
geram a chapa 1, comandada por Ar-
mando Filardi, como a nova Diretoria 
Executiva da Associação e a chapa 
1 para o Conselho Fiscal, no triênio 
2016/2018. A apuração dos votos foi 
realizada em conformidade com o Es-
tatuto, no dia 13 de outubro, no prédio 
da Alcindo Guanabara, 24, no Centro 
do Rio de Janeiro. 

Na ocasião, foram apurados ainda 
os votos dos candidatos para o Conse-
lho Deliberativo da UNEICEF. No en-
tanto, por solicitação do associado Ivan 
da Conceição, um dos concorrentes à 
vaga no Conselho, houve uma reconta-
gem das cédulas no dia 6 de novem-
bro, onde foi reafirmado os nomes dos 
eleitos, sendo escolhidos 11 membros 
efetivos e 11 suplentes. 

Durante a Assembleia, o Presidente 
Filardi aproveitou o ensejo para reafir-
mar sua luta em prol dos associados 
economiários da Caixa Econômica Fe-
deral. “A UNEICEF está passando por 
sérios problemas financeiros. No entan-
to, mais uma vez eu me coloco à frente 
dessa Associação para buscar melho-
ras aos nossos associados e, sobretu-
do, o retorno da Sede para o 31º andar 
do prédio da CAIXA, na Almirante Bar-
roso (Barrosão). Obrigado pela confian-
ça e por essa clara demonstração de 
aprovação da nossa gestão. Nossa luta 
vai continuar!”, disse.

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

SUPLENTES 

SUPLENTESTITULARES

Confira os membros eleitos da Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal e Conselho Deliberativo da UNEICEF:

Presidente:   Armando Filardi
Vice-Presidente:  Silvio Roberto José da Motta
Administrativo:  Álvaro Roberto de Figueiró Murce
Financeiro:   Ronaldo Pessanha
Sócio Cultural:  Georgette Muniz de Carvalho
Saúde e Bem-Estar:  Samuel Brasil Altman Szajdenfisz

Myriam Guatta Chimenti
Risoleta T. Soares Carneiro
Milton Ximenes Lima
Yonne de Lima Reese
Maria de Lourdes M. Monteiro

Neori Pires Trigueiro
Sebastião Pedroso de Lima
Maurício Stawnitzer

Albertina Martin de Mello
Maria Aparecida de Oliveira Souza Bastos
Ernandes de Almeida Junior

TRIêNIO 2016/2018

CONSELHO DELIBERATIVO
MEMBROS EFETIVOS MEMBROS SUPLENTES

Marlene Gomes Evangelista
Vera Lúcia Cappelli de Oliveira
Ademildo Cavalcanti Costa
Alfonsina Siervo da Cunha
Carlos Silva
Paulo Celibaldo de O. Tavares
Vera Maria P.  B.  da Fonseca
Mario de Souza
Célia Maria do Carmo Siqueira
Maria da Graça Torelly
Aureliano C. de Medeiros Netto

João Luiz dos Reis Pinto
Francisco Jorge da Costa
Ivan da Conceição.
Neide Barcelos M. Mergulhão
Cleonice Belisia dos Santos
Dalmir Policarpo Palmerim
Laércio Vieira Jacques
Paulo Cézar Braga Lima
Júlio Sergio P. Gonçalves
Jorge Pereira Borges
Jorge Lopes do Amaral

BRANCOS E NULOS    31 6   37 
SOMA DOS VOTOS  782 0 782

NOME NOMEDIA 13
/10/2015.

DIA 13
/10/2015.

Diferença

Diferença

Saldo Final

Saldo Final

107
79
73
55
54
41
36
33
32
25
22

22
22
21
19
20
17
14
13
13
19
6

-8
0
0
0
0
2
0
0
0
-1
0

0
0
0
2
0
0
-1
0
0

-6
6

99
79
73
55
54
43
36
33
32
24
22

22
22
21
21
20
17
13
13
13
13
12
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Palestra de saúde informa 
associados sobre diagnóstico e 
tratamento de doenças renais 

Sede da UNEICEF será 
transferida para o 11º 
andar do prédio da 
CAIxA na barroso

Indisposição impede Filardi 
de participar da mesa sobre 
SAÚDE CAIxA no Simpósio 
dos Aposentados

Sempre preocupada em atender os asso-
ciados em seus anseios, principalmente em 
questões ligadas à saúde, a UNEICEF promo-
veu mais uma edição do seu Ciclo de Encon-
tros e Palestras. Desta vez, o tema abordado 
foi doença renal crônica, com o professor e 
neufrologista Dr. Edison Souza. 

Na palestra, ocorrida no auditório do pré-
dio da Caixa Econômica Federal, Centro do 
Rio de Janeiro, foram apresentados slides aos 
associados ilustrando a anatomia e funciona-
mento dos rins. “Esses órgãos têm um papel 
fundamental de filtrar o sangue e, assim como 
o coração, o pulmão e o cérebro, eles também 
são essenciais para vida”, afirmou o neufrolo-
gista.

Para diagnosticar problemas renais, o 
também professor indicou observar o estado, 
a cor e o aspecto da própria urina, além da 
realização de alguns exames específicos de 
creatinina, ureia e ácido úrico. “Se uma pes-

soa apresenta uma urina muito clara, quase 
transparente ou com uma tonalidade de ama-
relo muito escuro ou até mesmo com sangue 
é sinal de que os rins não estão funcionando 
bem e filtrando pouco. Outro ponto a se obser-
var é se existem bolhas na superfície da urina, 
pois caso existam, é sinal de que o corpo está 
eliminando proteína, o que também pode ser 
resultado de uma doença renal”, explicou. 

Ao final, o médico mostrou que o tratamen-
to para doenças nos rins é realizado de acordo 
com cada caso, podendo ser feito através de 
medicamentos, hemodiálise ou, dependendo 
do grau de insuficiência renal, transplante dos 
rins. Após a palestra, o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, entregou um diploma 
de participação ao médico e agradeceu pelos 
esclarecimentos. Em seguida, os associados 
participaram do tradicional sorteio de brindes 
e se dirigiram a saborosa mesa de café da 
manhã da Associação. 

Em virtude da continuidade das obras no 
31º andar do prédio da Caixa Econômica Fe-
deral (Barrosão) e de iniciais consertos de re-
vitalização no espaço do 30º andar, a Sede da 
UNEICEF será transferida temporariamente 
para o 11º do mesmo edifício. A mudança de-
verá ocorrer entre meados de dezembro deste 
ano ou no início de janeiro de 2016.

O Presidente Armando Filardi se desculpa 
pelos possíveis transtornos com a transferência 
e solicita a compreensão e paciência de todos, 
pois com o término das obras e o esperado retor-
no ao espaço de origem da Sede, no 31º andar 
do mesmo prédio, tudo será resolvido e o reco-
nhecido atendimento da Associação voltará ao 
nível de excelência com o qual sempre prestou.  

Devido a um súbito mal-estar de saúde du-
rante a realização do 37º Simpósio Nacional 
de Economiários Aposentados e Pensionistas 
da CAIXA, em Manaus, o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, acabou sendo obrigado 
a se recolher no quarto do hotel por dois dos 
cinco dias do evento, ficando assim, impossi-
bilitado de participar da “mesa” cujo o SAÚDE 
CAIXA foi o tema. Com isso, suas pondera-
ções sobre “Assistência Médica à Familiares” 
não foram proferidas. 

Diante de tal impedimento, o Presidente Fi-
lardi pede a compreensão dos organizadores da 
FENACEF, bem como dos participantes do Sim-
pósio pela sua forçada ausência, mas pondera 
que a proposição “Assistência Médica à fami-
liares” continua sendo uma de suas bandeiras. 
Visto que, já há algum tempo, vem abordando 
sobre a necessidade urgente da implantação 
do programa, tendo inclusive, apresentado a 
proposta durante o 36º Simpósio Nacional dos 
Economiários Aposentados e Pensionistas da 
CAIXA, realizado em 2014, em Florianópolis. 
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mais empregados para 
CAIxA: UNEICEF apoia 
o movimento 

Participe da Festa de Natal e 
dos aniversariantes do terceiro 
quadrimestre da UNEICEF

Apesar das constantes ações e mobili-
zações das entidades representativas dos 
trabalhadores em prol da luta por mais 
empregados para a CAIXA, o banco ain-
da mantém uma postura intransigente em 
não convocar os concursados aprovados 
em 2014. E mesmo com a CEF informando 
que ainda não há previsões de novas con-
vocações, o Ministério Público do Trabalho 
deu um prazo para o banco apresentar um 
cronograma de novas contratações.

A CAIXA está autorizada pelos órgãos 
controladores a manter um quadro com 
103 mil funcionários, mas atualmente, de-
vido à perda de três mil empregados pelo 
Plano de Apoio a Aposentadoria (PAA), o 
banco está contando apenas com 98 mil. 
Enquanto isso, as centenas de aprovados 
no último concurso da CEF ficam a mercê 
dessa situação.  

Como justificativa, a CAIXA informou 
que não pode realizar novas contratações 
devido ao cenário atual de crise econômica 
e das limitações orçamentárias. Por conta 
disso, os empregados tendem a continuar 
sofrendo com sobrecarga de trabalho, en-
quanto a população recebe um serviço de 
atendimento precário. 

A UNEICEF repudia a atitude da CAI-
XA e considera a postura um desrespeito 
ao seu quadro de empregados. “Não está 
claro o porquê da CEF não chamar os con-
cursados aprovados, mas é notória a ne-
cessidade urgente de novas contratações. 
Os empregados não precisam sofrer com 
tanto trabalho e a população com serviços 
precários”, afirma o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi. 

A UNEICEF tem o prazer de con-
vidar todos os seus associados do 
estado do Rio de Janeiro e familiares 
para participar da Festa de Natal 2015 
e comemoração dos aniversariantes 
do terceiro quadrimestre, que aconte-
cerá  no dia 17 de dezembro, às 13h, 
no clube Casa da Vila da Feira e Terra 
de Santa Maria, na Tijuca, Zona Norte 
do Rio. 

Como de tradição, será servido um 
buffet especial de Natal, bolo de ani-
versário, entre outras iguarias. A festa 
promete levar diversão, confraterniza-
ção e muita animação a todos os pre-
sentes. Então associado, não deixe de 

participar desse importante evento e 
brindar as alegrias e vitórias conquis-
tadas ao longo desse ano de 2015.

Os convites devem ser retirados 
na Sede da Associação, localizada na 
Avenida Rio Branco, 174, 30º andar, 
Centro do Rio de Janeiro. Vale lem-
brar que sem os mesmos, os asso-
ciados não terão acesso a festa. Mais 
informações podem ser obtidas no 
Departamento Sócio Cultural  através 
do telefone: (21) 2262-0767, ramal 4, 
com Georgette ou Izabel, de segunda 
à sexta, de 10h às 16h.

Participe dessa grande festa você 
também!
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NOVAS REGRAS PARA PLANOS DE SAÚDE 
A partir de janeiro de 2016, os beneficiários de 

planos de saúde individuais e coletivos terão direito 
a mais 21 procedimentos, incluindo exames labo-
ratoriais, além de um medicamento oral para trata-
mento de câncer em casa e ampliação do número 
de consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fi-
sioterapeutas e psicoterapeutas.

A medida é resultado do processo de revisão 
periódica da listagem de Procedimentos e Eventos 
em Saúde, que contou com reuniões do Comitê 
Permanente de Regulação da Atenção à Saúde 
(COSAÚDE) e de consulta pública realizada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, 
vai beneficiar 50,3 milhões de consumidores em 
planos de assistência médica e outros 21,9 milhões 
de beneficiários com planos exclusivamente odon-
tológicos. 

Entre as novidades do novo Rol de Procedi-
mentos estão: o implante de Monitor de Eventos 
(Looper) utilizado para diagnosticar perda da cons-
ciência por causas indeterminadas; implante de 
cardiodesfibrilador multissítio, que ajuda a prevenir 
morte súbita; implante de prótese auditiva ancora-
da no osso para o tratamento das deficiências au-
ditivas; e a inclusão do Enzalutamida medicamento 
oral para tratamento do câncer de próstata, entre 
outros procedimentos.

AMPLIAÇÃO – Além de inclusões, a ANS am-
pliou o uso de outros procedimentos já ofertados 
no rol da agência. Entre os quais, a ampliação do 
tratamento imunobiológico subcutâneo para artrite 
psoriásica e a ampliação do uso de medicamen-
tos para tratamento da dor como efeito adverso ao 
uso de antineoplásicos. Também houve aumen-
to do número de sessões com fonoaudiólogo, de 
24 para 48 ao ano para pacientes com gagueira 
e idade superior a sete anos e transtornos da fala 
e da linguagem; de 48 para 96, para quadros de 
transtornos globais do desenvolvimento e autismo; 
e 96 sessões, para pacientes que se submeteram 
ao implante de prótese auditiva ancorada no osso. 
Vale destacar ainda a ampliação das consultas em 
nutrição, de seis para 12 sessões, para gestantes 
e mulheres em amamentação. Além da ampliação 
das sessões de psicoterapia de 12 para 18 ses-
sões; entre outros. 

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 têm conhecimentos sobre os vossos direitos?

Associados da DR 
de Juiz de Fora 
conquistam novo 
convênio

Delegacia Regional de Sergipe realiza 
festa aos aniversariantes do semestre

Os colegas da Delegacia Regional de Juiz 
de Fora adquiriram mais um benefício exclu-
sivo pela UNEICEF, o convênio com a clínica 
All Pés. Com essa nova parceria, os asso-
ciados têm 10% de desconto em serviços de 
podologia, manicure, massagens e tratamen-

tos estéticos nos pés. Para mais informações 
sobre o convênio basta ligar para o estabele-
cimento através do telefone: (32) 3211-1991. 
A clínica All Pés fica localizada na Rua Barão 
de São João Nepomuceno, 319, Juiz de Fora, 
Minas Gerais. 

Para celebrar a passa-
gem de mais um ano de 
vida dos seus associados, 
a Delegacia Regional da 
UNEICEF de Sergipe reali-
zou no dia 12 de junho, no 
Sindicato dos Bancários de 
Sergipe, uma festa junina 
em comemoração aos ani-
versariantes do semestre. 

Na oportunidade, os colegas 
sergipanos puderam se deli-
ciar com comidas e bebidas 
típicas do Nordeste e partici-
par do sorteio de um balaio, 
recebido pelo associado sor-
tudo Josenor Menezes de 
Andrade. Os aniversariantes 
ganharam ainda presentes 
pela data festiva. 
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* Advogado aposentado da CAIXA, Assessor 
da Presidência e associado à ABI e da UBE

CUIDADORES REDE SOCIAL

FESTA JULINA

AUxÍLIO ALImENTAÇãO

FACEbOOK

PASSEIO A SãO PAULO

CÍRCULO bÍbLICO 

QUALIDADE DE VIDA

Muitas vezes aqueles que já chegaram 
na casa da terceira idade necessitam de 
ajuda para seus afazeres diários. No en-
tanto, nem sempre a família pode estar 
por perto. Como cada vez mais cresce a 
população de idosos pelo país, aumen-
tou também a procura por cuidadores 
profissionais. O cuidador é uma ocu-
pação e não uma profissão regulamen-
tada. Desta forma, é necessário que o 
contratante pesquise referências para 
não colocar qualquer pessoa estranha 
dentro de casa.

Sabia que as redes sociais como o Fa-
cebook podem ajudar os idosos a man-
ter suas mentes mais ativas? Os bene-
fícios são vários e vão desde estimular 
o cérebro e suas funções cognitivas até 
manter um círculo social mais ativo com 
as conversas no bate-papo. Inclusive, o 
grupo da terceira idade é o que mais vem 
aderindo, nos últimos anos, ao Facebook 
e Twitter, conforme indica estudo do Cen-
tro de Pesquisas americano Pew. 

Repetindo o sucesso do ano passado, o 
Departamento Sócio Cultural da UNEI-
CEF promoveu nos dias 3, 4 e 5 de julho, 
um passeio ao Hotel Fazenda Vale En-
cantado, em Bacaxá, Saquarema, onde 
os associados do Rio de Janeiro partici-
param de uma animada Festa Julina. Na 
oportunidade, os presentes puderam ain-
da se divertir com brincadeiras no evento 
e desfrutar das dependências do hotel. 

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

Com intuito de proporcionar mais 
comodidade ao seu quadro social 
e interagir com os novos meios de 
comunicação, a UNEICEF agora está 
presente em uma das maiores redes 
sociais do mundo, o Facebook. Na 
página, os associados podem obter 
informações, notícias e novidades sobre 
tudo o que acontece na Associação. 
Visite: facebook.com/unei.nacional e 
confira o que acontece na sua UNEICEF. 

A UNEICEF realizou nos dias 25, 26 e 27 
de setembro, mais uma edição do Pas-
seio e Almoço da Amizade, dessa vez, 
a viagem foi para São Paulo. Durante a 
excursão, os associados tiveram a opor-
tunidade de conhecer inúmeras cidades, 
começando pela cidadezinha finlandesa 
de Penedo, no Rio, passando pelos bair-
ros de colônias holandesas Holambra 
e Atibaia e ainda participaram da tradi-
cional festa italiana de San Gennaro, no 
bairro da Mooca. 

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

Em um levantamento feito em 91 paí-
ses, que mediu a qualidade de vida e 
o bem-estar das pessoas com mais de 
60 anos, o Brasil encontra-se na 31ª po-
sição. O estudo, realizado pela Global 
AgeWatch Index, levou em consideração 
quatro áreas: garantia de renda, saúde, 
emprego e educação e ambiente social. 
Entre os destaques, o Brasil recebeu elo-
gios pela adoção do Estatuto do Idoso, 
aprovado em 2003.

CAIxISTÓRIAS - SERVIÇO E PRAzER

CAIxISTÓRIAS - mÉRITO

Subitamente, a  surpresa de ser designado para uma missão no sul do país, com pre-
visão para duas semanas de ausência da sua então Filial RJ.
Lá, final dos trabalhos diários, o quarto do hotel ampliava a sua solidão. Por questão 
de cortesia, aceitou, em princípio, os oferecimentos dos colegas para visitar lugares 
turísticos e restaurantes típicos. Esquivou-se, delicadamente, depois. De novo solteirão 
graças ao recente divórcio, queria era discreta companhia, sem badalações ou envol-
vimentos que prejudicassem seu trabalho. Nem falar em visitas a lugares especiais! E, 
para chatear, no hotel existia sutil advertência de que não eram permitidos encontros 
em suas dependências...
Uma tarde, quase noite, telefonema da portaria:
-Apartamento 601? É o Dr. Marcos Paiva? Está aqui uma moça, de uniforme de colégio, 
querendo lhe falar. Diz que se chama Ana Maria Lima Paiva. O senhor a conhece?
-Ana Maria? Conheço sim, é minha sobrinha. Filha de uma das minhas irmãs que mora  
aqui, no Jardim das Tulipas. Não tem problema não, pode deixar subir.
Quando a mulher entrou e desfilou seus encantos quase juvenis pelo quarto, ele fi-
nalmente sorriu, satisfeitíssimo. Ali estava sua última criação, conquista sua, triunfo 
de premeditada inteligência. Flerte em um aconchegante restaurante, a quem dera, 
naquela data, um banho de loja de roupas estudantis, mandara adaptar os cabelos, 
comprar alguns livros, que ela trazia,  equilibradamente, sob o braço direito...
Agora, às lições!

Uma ambicionada vaga surgira na então Carteira de Consignações: a função de Ins-
petor. Depois do Chefe de Gabinete, era quem administrava e fiscalizava os serviços 
da área. Levaram três nomes ao conhecimento do novo Presidente. Ele pediu mais 
um, de preferência alguém  que também tivesse se destacado nas rotinas dos servi-
ços. De posse de quatro nomes, requisitou à Divisão de Pessoal as fichas funcionais 
dos candidatos, e, em sendo uma sexta-feira, levou-as para exame no fim de semana.
Mais tarde, publicada a nomeação, o colega escolhido, justamente o quarto nome, e 
que nunca o conhecera pessoalmente, foi ao Gabinete agradecer-lhe. Resposta do 
Presidente:
-Não tem o que agradecer, o senhor agradeça aos seus próprios méritos...
O colega ficou, por alguns instantes,  sem palavras, mas a tempo acrescentou:
- Eu queria, então lhe dar os  parabéns!
-Como assim? – Quis saber o Presidente.
-Pela primeira vez o critério do mérito foi usado na Caixa. Mérito era demérito.
Sorridente, o Presidente finalizou:
- Bem, quanto a isto, eu aceito seus parabéns!
(Presidente Arnaldo Blank e Inspetor Renato Accioly)

 F   I   M
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PLS 555/2015 é uma
grande ameaça de abertura 

do capital da CAIxA

Após a presidenta Dilma Rousseff ter afir-
mado que a CAIXA não terá seu capital aber-
to, um novo projeto de lei surgiu para abalar 
as estruturas da população, mas principal-
mente, dos empregados do banco.  Trata-se 
do PLS 555/2015, que cria a Lei de Respon-
sabilidade das Estatais e coloca em risco a 
CAIXA 100% pública. 

De autoria do senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) a proposta que tramita no Se-
nado Federal traz em suas normas gerais 
a determinação de que todas as empre-
sas públicas e de economia mistas sejam 
constituídas na forma de sociedade anôni-
ma, isto é, de capital aberto na bolsa de 
valores. Neste caso, usando o pretexto da 
“transparência”, a CAIXA seria obrigada a 
disponibilizar ações à iniciativa privada, ha-
vendo assim um desmantelamento da fun-
ção social do banco. 

A pressão dos representantes dos empre-

gados da CEF, que vêm se reunindo em audi-
ência pública desde setembro, tem consegui-
do adiar a votação no Congresso. Inclusive, 
como forma de aumentar a força do movi-
mento, a Fenae encaminhou a 81 senadores 
um ofício em caráter de urgência onde mani-
festa sua posição contrária a aprovação do 
PLS afirmando que a proposição coloca em 
risco o emprego público, as estatais e abre 
possibilidades maiores às terceirizações. 

Para o Presidente da UNEICEF, Armando 
Filardi, o PL 555/2015 representa um grande 
retrocesso para o país. “Mesmo após muita 
luta e união dos bancários, tanto ativos quan-
to aposentados para a proteção da nossa 
mãe CEF, surge novamente o risco a CAIXA 
100% pública. Precisamos continuar unindo 
forças para impedir a aprovação desta aber-
ração que é esse PLS. A Caixa Econômica é 
um dos maiores patrimônios nacionais e pre-
cisa se manter pública”, ressaltou Filardi.

Projeto Novo 
Amanhecer inaugura 
creche com festa rural

O Projeto Novo Amanhecer, que tem ideali-
zação dos empregados da Caixa Econômica Fe-
deral, inaugurou no dia 15 de agosto, uma nova 
creche no Sítio Novo Amanhecer, em Xerém, Du-
que de Caxias. Com a instauração, a instituição 
agora tem capacidade de acolher até 150 crian-
ças, na faixa de 6 meses a 5 anos de idade.

A conquista foi celebrada com uma festa 
filantrópica rural de inauguração que, com 
a venda de ingressos, conseguiu arrecadar 
fundos para a compra do mobiliário para a 
instituição. O Projeto Novo Amanhecer é um 
complexo socioeducativo que conta com o apoio 
dos empregados da CEF na disseminação de 
atividades cívicas, esportivas e musicais para 
crianças carentes.

Mais informações sobre o projeto ou formas 
de ajudar a instituição podem ser obtidas pelo 
telefone: (21) 2679-3088. O Sítio Novo Amanhe-
cer fica na Estrada Rio D’Outro, 4065, Xerém, 
Duque de Caxias. 

FalecimentosFalecimentos

A Diretoria da Associação lamenta essas grandes perdas 
da classe economiária e se solidariza com a tristeza e 
dor dos familiares e entes queridos.

É com extremo pesar e de  
coração entristecido que a 
Associação registra o falecimento  
de seus queridos associados:

UNEICEF junto entidades representativas dos empregados da 
CEF dizem NÃO ao calamitoso Projeto de Lei do Senado

Francisco de Paula Terra 
Associado de Juiz de Fora, Minas 
Gerais, falecido no dia 12 de 
novembro;

Deoclécio Francisco Costa 
Falecido em dia 15 de setembro, aos 
99 anos;

Wilson José Vieira 
Conhecido carinhosamente na Caixa 
como “Biguá”, faleceu dia 12 de 
agosto, aos 93 anos. 
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UNEICEF celebra missa de Ação de 
Graças pelos 57 anos da Associação

A União Nacional dos Economiários 
da Caixa Econômica Federal (UNEICEF) 
completou, neste ano de 2015, 57 anos 
de existência, sendo uma das mais an-
tigas entidades de classe da CAIXA. 
Para comemorar e abençoar ainda mais 
a Entidade, foi celebrada uma missa em 
Ação de Graças pelo seu aniversário.

A liturgia ocorreu no Convento de 
Santo Antônio, Largo da Carioca, Cen-
tro do Rio de Janeiro, no dia 24 de ju-
nho. A missa, celebrada pelo Frei An-
selmo Fracasso, contou com grande 
número de associados e a Diretoria da 

Entidade, além do Coral das Associa-
ções da CAIXA que, composto por vo-
zes encantadoras de aposentados da 
CEF, entoou cantos como “Ave Maria” e 
outros hinos de louvor, durante a parte 
musical da cerimônia.

Após a celebração, os associados se 
dirigiram ao auditório da Caixa Econômi-
ca Federal, no Subsolo do prédio da Rua 
Almirante Barroso, para participar de um 
pomposo Coffee Break, servido de uma 
vasta mesa de salgados, pratos quen-
tes, saladas,  sanduíches, pães, doces, 
sucos, refrigerantes, entre outros.
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A União dos Economiários da Caixa Econômica Federal 
(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 defender os inte-
resses dos associados, prestando-lhes assistência nas 
mais diversas áreas, bem como promovendo e apoiando 
as reivindicações dos economiários ativos, aposentados 
e pensionistas da CEF.

Por entender que a comunicação clara e transparente é a for-
ma mais eficaz de unir e transmitir informações 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 exclusivas 
em seu site: www.uneicef.com.br  e no Facebook: facebook.com/
unei.nacional. Acesse e tenha 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, Ed. Macio Wordk Center, Maceió/AL – Represen-
tante Legal: Maria Eliane Silva Melo – Telefone: (82) 3326-
1013 E-mail: alagoas@uneicef.com.br.

• BAHIA – Endereço: Av. Manuel Dias da Silva, 1499 – Ane-
xo 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. Santa Monica, Centro – Vitória/
ES -  Delegado: 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 Al-
meida Lima – Telefones: (32)32127567 / (32)3229 8381 – E-
-mail: juizdefora@uneicef.com.br.

A UNEICEF ATUA NACIONALmENTE ATRAVÉS 
DAS SUAS DELEGACIAS REGIONAIS

• PARAíBA – Endereço: Rua das Trincheiras, 91 Térreo, João 
Pessoa/PB – Representante Legal: Silvana Barbosa 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, Natal/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 – Delegada: Mardir 
Kurlle – Telefone: (51)3228-6367 
E-mail: portoalegre@uneicef.com.br.

• NITERóI – Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 3t35, 
sobreloja, Centro, Niterói/RJ – Delegado: Silvio Roberto José da 
Motta – Telefones: (21) 2622-0149 / (21)22024545 
E-mail: niteroi@uneicef.com.br.

Sede – Rio de Janeiro:
Endereço: Av. Rio Branco, 174, 30º 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.

• SANTA CATARINA – Endereço: Rua Jerônimo Coelho, 
383 – sl. 1103, Ed. Idelfonso Linhares – Florianópolis/SC – 
Representante legal: Roseli Demboski Pinter – Telefones: 
(48)3223-8182 / (48) 32238300 – E-mail: santacatarina@
uneicef.com.br.

• SÃO PAULO – Endereço: Pça. Da Sé, 111/10º andar, Cen-
tro, 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 Antônio 
Lourenzo – Telefone: (34) 3303-7117 
E-mail: uberlandia@uneicef.com.br.
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