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Novos convênios oferecem mais benefícios 
e vantagens aos associados da UNEICEF

Festas dos associados aniversariantes 
agora serão semestrais

AvISO DO PrESIDENTE

Com o compromisso de buscar conti-
nuamente o aperfeiçoamento dos serviços, 
benefícios e vantagens oferecidos aos as-
sociados da UNEICEF, a Associação fe-
chou novos e diferentes tipos de convênios 
com variados estabelecimentos, que pro-
porcionam descontos especiais ao quadro 
social e seus respectivos dependentes. 

São convênios com colégios, facul-
dades, lojas de materiais de informática, 
lojas de eletrodomésticos, cursos de te-

atro, línguas e profissionalizantes, além 
de entradas para espetáculos teatrais 
que tem abatimentos entre 10% e 50% 
em compras ou mensalidades. 

Para utilizar o benefício o associado 
precisa apenas solicitar junto a setor de 
credenciamento da UNEICEF, através da 
Sra. Bárbara, um documento que com-
prove a associação a Entidade e leva-lo 
munido de comprovante de identidade 
até o estabelecimento escolhido. 

- SESI:  Desconto de 30% no SESI Clube e 
10% nas consultas médicas, serviços odontológicos 
e na área educacional. Todas as unidades. Telefone: 
0800 0231 231. Site: firjan.org.br.

- UNICARIOCA: Desconto de 10% nos cur-
sos de graduação e 10% em pós-graduação. Uni-
dades: Rio Comprido, Méier, Bento Ribeiro, Jacare-
paguá e Projeto Três Rios. Telefone: (21) 2563-1919. 
Site: unicarioca.edu.br.

- ESTÁCIO:  Desconto de até 20% nos cur-
sos de graduação e pós-graduação, de acordo com 
tabela disponível no site da faculdade. Todas as 
unidades do Brasil. Telefone: 4003-6767 / 0800 880 
6767. Site: estacio.br.

- UNISUAM: Desconto de 40% na gradua-
ção e 20% na pós-graduação. Unidades: Bonsuces-
so, Bangu Shopping, Campo Grande e Jacarepaguá. 
Telefone: (21) 3882-9797. Site: unisuam.edu.br.

- CEL – CENTRO EDUCACIONAL DA 
LAGOA: Desconto de 20% para filhos e netos dos 
associados. Unidades: Barra da Tijuca, Ilha do Go-

vernador, Jardim Botânico e Norte Shopping. Telefo-
ne: (21) 2266-3660. Site: cel.com.br.

- COLÉGIO BATISTA SHEPARD: Des-
conto de 15% na mensalidade + 5% de incentivo 
pela pontualidade para filhos e netos dos associados. 
Unidade: Tijuca. Telefone: (21) 2105-0552. Site: ba-
tista.br. 

- CIA DE TEATRO CONTEMPORÂ-
NEO: Desconto de 50% nos ingressos de peças 
em cartaz e abatimento de 50% na matrícula dos 
cursos profissionalizantes de formação de atores, 
além de matrícula grátis nos cursos livres. Unidade: 
Botafogo. Telefone: (21) 2537- 2504/ 3172-5201 / 
3172-5206. Site: ciadeteatrocontemporaneo.com.br.

- CCAA: Desconto de 50% no nível básico, 
40% no nível intermediário e 30% no nível avança-
do do curso de inglês. Unidade: Centro do Rio. Tele-
fone: (21) 2507-7878. 

- POLISHOP: Desconto de 15% em todos 
as lojas físicas do estado do Rio de Janeiro. Site: po-
lishop.com.br. 

Como já vem sido amplamente divul-
gado, o país está passando por um perí-
odo de recessão financeira, que vem afe-
tando inúmeras empresas, organizações 
e associações. A UNEICEF também aca-
bou sendo atingida por esse fatídico mo-
mento e, de forma a se manter em íntegra 
atuação, teve de decidir, a contragosto, 
por alterar as festas dos aniversariantes 
de quadrimestrais para semestrais.

Diante disto, a Associação promo-
verá duas festas anuais, que celebrarão 
os aniversariantes dos meses de janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio e junho e ou-
tra ao fim do ano que festejará as datas 
daqueles que soprarão velinhas nos me-
ses de julho, agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro. 

A Diretoria da UNEICEF lamenta a 
decisão e pede a compreensão de to-
dos os associados. A deliberação tem 
como medida auxiliar na economia de 
recursos e custos da Associação, a fim 
de que esta possa continuar oferecendo 
ao seu quadro social melhores benefí-
cios e vantagens. 

Aos amigos e sócios, temos a in-
formar que nosso veículo de comu-
nicação (Jornal), teve reduzido suas 
dimensões e número de folhas. Nos-
sos Editoriais e outras informações 
sofrerão também restrições de espa-
ço. Lamento particularmente, porque 
existem ainda muitos TEMAS de inte-

resse dos economiários que deverão 
ser adiados para debates, mas não 
esquecidos. A nossa tarefa e ação 
continuarão a ser em defesa de nos-
sos direitos, sempre de forma respei-
tosa e, como de hábito, independente. 

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

Fundada em 24 de junho de 1958

Av. rio branco, 174/11º andar 
Centro – rio de Janeiro/rJ 
CEP 20040-004 
Tel.: (21) 2262-0767 
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www.uneicef.com.br

DIrETOrIA EXECUTIvA: 
Presidente: Armando Filardi 
vice-Presidente: Sílvio 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

SUPlENTES  
myriam Guatta Chimenti, risoleta Tapajônia Soares-
Carneiro, milton Ximenes lima, Yonne de lima reese, 
maria de lourdes monclar monteiro

CONSElHO FISCAl 
Neori Pires Trigueiro, Sebastião Pedroso de lima, maurício Stawnitzer

SUPlENTES  
Albertina martin de mello, maria Aparecida de Oliveira 
Souza bastos, Ernandes de Almeida Junior

CONSElHO DElIbErATIvO 
marlene Gomes Evangelista, vera lúcia Cappelli de Oliveira, 
Ademildo Cavalcanti Costa, Alfonsina Siervo da Cunha, Carlos Silva, 
Paulo Celibaldo de Oliveira Tavares, vera maria Peres barbosa da 
Fonseca, mario de Souza, Célia maria do Carmo Siqueira, maria da 
Graça Torelly, Aureliano Clementino de medeiros Netto

SUPlENTES 
João luiz dos reis Pinto, Francisco Jorge da Costa, Ivan da 
Conceição, Neide barcelos mothé mergulhão, Cleonice belisia 
dos Santos, Dalmir Policarpo Palmerim, laércio vieira Jacques, 
Paulo Cézar braga lima, Júlio Sergio Pereira Gonçalves, Jorge 
Pereira borges, Jorge lopes do Amaral, roberto Ferraz

DElEGADOS rEGIONAIS: 
maria Eliane Silva melo* (Al); Sandra Helena de Souza Santos* 
(bA); luiz Alcântara (bH); José mario Cavalcanti (brasília); maria 
José N. de Oliveira (CE); Gentil martins dos Santos (ES); Paulo 
de Almeida lima (Juiz de Fora); Sílvio roberto José da motta 
(Niterói); Silvana barbosa de Andrade* (Pb); Paulo r. walbach 
Prestes (Pr); Joana D’arc m. rocha lima (PE); Ary de vasconcelos 
lima (PI); Carlos roberto á. barbosa (rN); mardir Kurrle (rS); 
roseli Demboski Pinter* (SC); maria Conceição martin (SP); José 
roberto Alves (SE) e mario Antônio lourenzo (Uberlândia). 
* representante legal

JOrNAl DA UNEICEF 
Órgão da União Nacional dos Economiário 
jornal@uneicef.com.br

COOrDENAçãO: 
milton Ximenes lima

CONvICTIvA COmUNICAçãO: 
Edição, reportagens, fotos, revisão e diagramação

FOTOlITO E ImPrESSãO: 
Edigráfica - Tiragem: 6 mil exemplares

material produzido por: CONvICTIvA COmUNICAçãO  
rua Alcindo Guanabara, 24, sala 1109 – Centro – rio de 
Janeiro  - Tel.: (21) 3549-3633 
E-mail: convictiva@convictiva.com.br 
Site: www.convictiva.com.br

ObS.: Os artigos e opiniões publicados no  Jornal da UNEICEF são de 
responsabilidade de seus autores, não representando necessariamente 
a opinião do jornal.

VALe DeSTAcAr: a 1º edição do Jornal da uneicef foi 
publicada (em forma mimeográfica) em setembro de 1976.

Confira os mais novos convênios da UNEICEF: 
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ESPErANçA E TOlErÂNCIA
Sejamos esperançosos e in-

dulgentes sem deixarmos de ser zelo-
sos e vigilantes!

Estamos vivendo tempos de 
incertezas e inseguranças em todo o 
mundo. Para alcançar a estabilidade e 
a convicção tão necessárias a uma vida 
tranquila, só tomando decisões firmes 
e de bom senso. De que vale criticar, 
acusar e estar procurando responsáveis 
diuturnamente pelo o já acontecido (dé-
ficit nos planos REG/REPLAN saldado 
e não saldado). Claro que muito – nem 
tudo – do que está acontecendo, come-
çou em 2008 com a crise econômica 
mundial iniciada no Estados Unidos da 
América e que desencadeou  transtor-
nos, desordem e agitação econômica 
com seus vários desdobramentos atin-
gindo a todos no  mundo com particula-
ridades diferentes e desiguais, em cada 
país e em segmentos diversos da socie-
dade e seus cidadãos, inclusive no Bra-
sil e, que ainda, perduram!

A nossa cultura ocidental nos 
impõe a obrigação de ser feliz – nada 
contra – mas a qualquer custo emocio-
nal, psíquico e físico e, de preferência de 

imediato! Enquanto isso, o presente se 
esvai. Volta e meia, entre um desejo rea-
lizado e outro, somos felizes, aos trancos. 
Por vezes, com certo exagero como no 
presente está acontecendo, vivendo uma 
espécie de “fraternidade do sofrimento”, 
sem qualquer amparo.

Há um velho provérbio que diz 
“o melhor da festa é esperar por ela”. 

Estou convencido, sem fazer 
defesa incondicional de nossos gestores, 
que o inverso do velho provérbio “pior que 
as consequências que podem vir com o 
déficit dos planos” é a espera por elas. 

Os recentes comunicados da 
revista Fórum/FUNCEF 2015 que trata 
da diferença que existe entre déficit x 
prejuízo; da rentabilidade por plano de 
benefícios das metas atuariais e outros 
esclarecimentos apresentados pela Sra. 
Fabiana Matheus e o Sr. Jair Ferreira, 
respectivamente diretora e presidente 
da FENAE, se não me deram absoluta 
segurança, deram-me, contudo, algum 
sossego. As vezes uma verdade ou uma 
afirmação está entre várias verdades e 
afirmações. Não há o que fazer! Deve-
mos acreditar e esperar que agora estão 

fazendo o melhor possível. 
Vamos fazer torcida para que 

tudo dê certo. Vamos até incentivá-los. 
Necessitamos olhar o sofrimento de fren-
te e suportá-lo levando em conta o óbvio 
que deixamos de lado: A dor, a tristeza 
e a aflição não ficam para sempre. Aliás, 
nem a alegria! A flexibilidade da mente é 
um ponto alto do cuidado consigo mes-
mo, já que quanto mais maleável somos 
psiquicamente, menos sofremos quando 
as coisas não saem como imaginamos. 

Que a magistratura resolva a 
questão! Os Diretores eleitos da FUNCEF 
se posicionaram a favor da necessidade 
de se apurar as responsabilidades devi-
das. Basta de discussão e bate-boca. O 
nosso querido Chico Buarque em uma de 
suas obras musicais, como sempre, com 
propriedade nos diz que “vai passar... vai 
passar... tudo vai passar”. É o vaticínio 
em forma de samba que prevê um dia de 
redenção e dias melhores! 

Que Deus os ilumine e nos proteja!
Abraços Fraternos.

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

Armando filardiEditorial

Obras no 30º andar do prédio da barroso realoca Sede da UNEICEF para o 11º
Em virtude da realização de novas 

obras no 30º andar do prédio da Caixa 
Econômica Federal, onde temporaria-
mente estava locada a Sede da UNEI-
CEF, mais uma vez, o espaço ocupado 
pela Associação foi realocado, agora 
para o 11º andar do mesmo prédio. A As-
sociação está funcionando no novo espa-
ço desde o dia 7 de março.

Com a nova mudança, a UNEICEF 
passa a ocupar duas salas no 11º andar, 
onde estão sendo realizados atendimen-
tos de todos os setores da Associação, 
desde o Serviço Social até a Diretoria. 

Contudo, por ter sido realocada para um 
espaço menor que o anterior, as habitu-
ais palestras médicas mensais precisarão 
ser temporariamente suspensas, até que 
se encontrar um local adequado para as 
realizações. 

Com relação a confecção do Imposto 
de Renda (IR) 2016, serviço que a UNEI-
CEF disponibiliza todos os anos ao seu 
quadro social, o atendimento está aguar-
dando a confirmação da sala que estará 
disponível para recepção dos associados. 
Tão logo seja determinado o espaço, os 
associados serão atendidos pelo sempre 

disposto Sr. Almir de Souza Cruz.
O Presidente Armando Filardi se des-

culpa pelos possíveis transtornos e pede 
a compreensão dos associados. “O 31º 
andar, nosso local de origem, ainda está 
passando por grandes reformulações e 
agora também o 30º. No entanto, assim 
que as obras estiverem acabadas espe-
ramos voltar o quanto antes para o andar 
que a UNEICEF ocupou por anos e, desta 
forma, oferecer mais conforto e qualidade 
no atendimento dos associados. Estamos 
trabalhando para suprir as necessidades 
do quadro social”, declara Filardi. 
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Na manhã do dia 15 de janeiro, ocor-
reu a Cerimônia de Posse da Diretoria 
Executiva da UNEICEF para a gestão 
no triênio de 2016/2019. Realizado na 
Sede provisória da Associação, que se 
encontra no 30º andar do prédio da Cai-
xa Econômica Federal, no Centro do Rio 
de Janeiro, o evento teve como mestra 
de cerimônia a Assistente Previdenciá-
ria Suely de Almeida Costa, que após 
a apresentação deu a palavra ao Presi-
dente da UNEICEF, Armando Filardi.

Para assinar os termos de posse em 
conformidade ao estatuto da UNEICEF, 
artigo 24, os eleitos da Diretoria Executiva 
foram empossados, a começar com Ar-
mando Filardi para a Presidência, seguido 
de Silvio Roberto José da Motta para a 
Vice-Presidência, Georgette Muniz Car-
valho como Diretora Sócio Cultural, Ro-
naldo Pessanha como Diretor Financeiro, 
Samuel Brasil Altman Szajdenfisz como 
Diretor de Saúde e Bem-Estar, e, por fim, 
Álvaro Roberto de Figueiró Murce como 
Diretor Administrativo. 

Filardi aproveitou a oportunidade 
para fazer um discurso a respeito da atu-
al conjuntura da UNEICEF, e esclarecer a 
razão por ter se candidatado novamente 
à presidência da Associação, apesar do 

permitido ser apenas duas candidaturas 
consecutivas. “O fato se deu pelo dese-
jo dos associados, que realizaram um 
abaixo-assinado pedindo pela minha 
continuação. Em assembleia, aprova-
mos a mudança do estatuto e hoje estou 
aqui, eleito democraticamente para dar 
continuidade a esse difícil trabalho”, dis-
se. Ao fim de sua fala, uma associada 
lhe entregou flores em nome de todos 
os presentes como forma de demons-
trar o carinho e o respeito sentidos pelo 
Presidente. 

Terminada a cerimônia, os convida-
dos se dirigiram ao salão de coffee bre-
ak, onde puderam brindar e  se deliciar 
com os petiscos disponíveis e comemo-
rar com seus colegas o novo triênio que 
espera pela UNEICEF.

O Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), através da Diretoria de Be-
nefícios em Brasília está promovendo a 
revisão nos benefícios dos aposenta-
dos e pensionistas do ex-Sasse e extin-
to Fundo PMPP.

Contudo, de acordo com o Contra-
to de Adesão ao Novo Plano assinado 
individualmente com a FUNCEF em 
2006, a Fundação está encaminhando 
cartas, informando que após a efetiva-

ção do procedimento do INSS será fei-
to um novo enquadramento dos segu-
rados e pensionistas, visando a recom-
posição da renda mensal, em virtude 
da redução.

Os associados interessados em ob-
ter a revisão poderão entrar em contato 
com o Serviço Previdenciário ou Jurídi-
co da UNEICEF para orientação e auxí-
lio nos procedimentos que deverão ser 
adotados. Mas, para que haja a efetiva 

reiteração, o Serviço Previdenciário e 
Jurídico da Associação informa sobre a 
necessidade de ser respeitado o prazo 
de defesa determinado pelo INSS, atra-
vés da Diretoria de Benefícios. 

Mais informações e auxílio sobre os 
procedimentos que deverão ser adota-
dos através dos telefones: (21) 3980-
3075 ou (21) 2262-0767 (ramais 20 ou 
24) ou pelos e-mails: servsocial@unei.
com.br ou juridico@unei.com.br.

Diretoria Executiva da UNEICEF toma 
posse em cerimônia na Sede provisória

INSS promove revisão de benefícios a 
aposentados e pensionistas do ex-Sasse 
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Novas regras para o equacionamento do 
déficit da Funcef: o que muda?

O Conselho Deliberativo da Funcef de-
cidiu, em reunião extraordinária realizada 
no dia 3 de fevereiro, que serão aplicadas 
as novas regras para equacionamento do 
déficit acumulado do REG/REPLAN sobre 
a solvência dos planos de benefícios (re-
solução nº 22/2015, que altera o CGPC nº 
26/2008 e o regulamento anexo à resolu-
ção nº 18/2006), aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) no ano passado.

Com o início da cobrança previsto para 
maio de 2016, as novas regras serão obri-
gatórias apenas aos déficits contabilizados 
a partir do ano passado, sendo opcionais 
para os planos de equacionamento que 
foram elaborados em 2015 para os resul-
tados contabilizados no exercício de 2014. 
Além disso, será executado somente no 
REG/REPLAN saldado, sem necessidade 
imediata no REB, Novo Plano e REG/RE-
PLAN não saldado.

A cobrança extraordinária será de 

2,78% sobre benefícios pagos a aposen-
tados e pensionistas do REG/REPLAN 
Saldado, bem como aqueles que ainda se 
encontram na ativa.

Com a mudança, o equacionamento 
dos déficits dos fundos de pensão passará 
a ser feito de acordo com a “duration” dos 
planos (termo utilizado para indicar o tem-
po médio de pagamento de benefícios aos 
participantes) multiplicado por 1,5. Devido 
a isso, o prazo para equacionar o déficit 
aumentará. Por exemplo, o REG/REPLAN 
Saldado, que tinha 11,6 anos para equacio-
nar, passaria a ter um prazo de 17 anos.

Além disso, o valor a ser equacionado 
dentro da nova regra será da ordem de R$ 
1,927 bilhão para o saldado, e não mais 
os R$ 5,1 bilhões determinados na norma 
anterior. Desse R$ 1,927 bilhão, 50% se-
rão arcados pelos participantes da ativa e 
assistidos, e os outros 50% pela própria 
CAIXA. Os aposentados e pensionistas 
contribuirão extraordinariamente com 3,3% 

calculados sobre o benefício saldado bruto, 
percentual menor do que a taxa prevista na 
regra anterior, de cerca de 10%.

Por fim, o limite do déficit a equacionar 
também diminuiu com a nova regra. Antes 
das mudanças, as Entidades de Previdên-
cia Complementar deveriam apresentar 
um plano de equacionamento somente 
quando o de benefícios acumulasse 10% 
de déficit ou apresentasse resultado defi-
citário por três anos consecutivos. Com as 
mudanças, os limites para desequilíbrios 
atuariais passarão a ser estabelecidos de 
acordo com o duration. A fórmula adotada 
é: 1% x (duration do plano – 4).

A UNEICEF se solidariza com a tristeza e dor dos familiares e entes queridos, bem 
como lamenta as grandes perdas.

FalecimentosFalecimentos
A Diretoria da UNEICEF registra, com extremo 
pesar, o falecimento dos queridos colegas e 
associados desta Entidade.
Aldaiza de Oliveira Rodrigues, associada do Rio de 
Janeiro, falecida em 18 de janeiro de 2016; Andréa 
Rebello Richard, associada do Rio de Janeiro, falecida 
em 9 de fevereiro de 2016; Arthur Oscar Junqueira, 
associado da Delegacia Regional de Juiz de fora, MG, 
falecido em 31 de março de 2015; Carlos Aragão 
de Brito, associado do Rio de Janeiro, falecido em 
19 de janeiro de 2016; Dorothy Patrícia G. Beldnet, 
associada da Delegacia Regional de São Paulo, falecida 
em 1º de dezembro de 2015; Dr. Manoel Barros 
de Paula, associado do Rio de Janeiro, morador de 
Friburgo, falecido em 1º de fevereiro de 2016; Evandro 
Gomes de Moura, associado da Delegacia Regional 
de Juiz de Fora, MG, falecido em 25 de dezembro de 
2015; Francisco de Assis Felipe da Silva, associado da 
Delegacia Regional de Fortaleza, CE, falecido em  27 
de março de 2015; Geuza Machado Hosken, associada 
da Delegacia Regional de Juiz de Fora, MG, falecida 
em 29 de maio de 2015; Gilda Guedes Rodrigues de 
Almeida, associada do Rio de Janeiro, falecida em 27 
de janeiro de 2016; Gustavo Rocha Martins, associado 
da Delegacia Regional de São Paulo, falecido em 24 de 
janeiro de 2016; Haylton dos Santos, associado do Rio 
de Janeiro, falecido em 16 de Janeiro de 2016; Heitor 
da Silva Costa, associado do Rio de Janeiro, falecido 
em 11 de janeiro de 2016;  Jarbas Jesus da Fonseca, 
associado da Delegacia Regional de Juiz de Fora, MG, 
falecido em 28 de junho de 2015; Jorge Augusto de 

Assis, associado do Rio de Janeiro, falecido em 16 
de fevereiro de 2016; Lúcia Lourenço Krambeck, 
associada da Delegacia Regional de São Paulo, 
falecida em 25 de novembro de 2015;  Luiz Carlos da 
Fonseca, associado do Rio de Janeiro, falecido em 12 
de setembro de 2015; Luiz Gonzaga Pachedo Cunha, 
associado de Delegacia Regional de Natal, RN, falecido 
em 14 de janeiro de 2016; Maria Cândida, associada do 
Rio de Janeiro, falecida em 12 de janeiro de 2016; Maria 
Raquel Fabiano Swan, associada de Delegacia Regional 
de Natal, RN, falecida em 8 de fevereiro de 2016; Mário 
Teixeira de Carvalho, associado da Delegacia Regional 
de São Paulo, falecido em 3 de janeiro de 2016; Myriam 
Ascoli, associada de Delegacia Regional de Natal, RN, 
falecida em 2 de dezembro de 2015; Nilza Fernandes 
de Paula, associada do Rio de Janeiro, falecida em 8 
de fevereiro de 2016; Nira Perez Botti, associada de 
Delegacia Regional de Juiz de Fora, MG, falecida em 
4 de julho de 2015; Paulo Santino Tartarel, amigo da 
UNEICEF, falecido em 1º de fevereiro de 2016; Selma 
de Rezende Nogueira, associada de Delegacia Regional 
de Juiz de Fora, MG, falecida em 25 de fevereiro de 
2016; Silvério Atila da Silva Neves, amigo da UNEICEF, 
falecido em 3 fevereiro de 2016; Sylvio Veríssimo 
Romero, associado da Delegacia Regional de Juiz 
de Fora, MG, falecido em 12 de novembro de 2015; 
Wanda Silveira Machado, associada do Rio de Janeiro, 
falecida em 4 de fevereiro de 2016.

Revisão da aposentadoria – sai-
ba se o INSS errou na realização 
do seu cálculo e o que fazer

Você sabia que muitas vezes o 
INSS erra ao realizar os cálculos 
de sua aposentadoria? Esta é uma 
realidade que afeta muitos aposen-
tados e pensionistas. Muitas vezes 
isso não ocorre por má-fé, mas os 
impactos podem ser consideráveis 
nos seus ganhos. Todavia, o mais 
importante é que quem foi preju-
dicado com essa questão possui 
direito de fazer a revisão da apo-
sentadoria e reajustar os valores 
que ganha e recuperar o que era 
devido e não foi pago.

Já são inúmeras as ações ga-
nhas na Justiça com o objetivo de 
revisar e aumentar sua renda.

Para mais informações pro-
cure o Departamento Jurídico da 
UNEICEF, através dos telefones: 
(21) 3980-3075 ou (21) 2262-0767 
(ramais 20 ou 24) ou pelos e-mails: 
servsocial@unei.com.br ou juridi-
co@unei.com.br.

Em nossa Coluna Jurídica periódica, o escritório Ma-
tias Advogados Associados, explana, de forma sucinta, 
sobre o DIREITO DO CONSUMIDOR e outros temas. 
Como consumidores, os senhores têm conheci-
mentos sobre os vossos direitos?
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Ofício da CAIXA instrui associados quanto 
aos procedimentos do Programa de 
reembolso de medicamentos 

Serviço Social da UNEICEF vem se destacando 
pelo seu excelente atendimento

Indagados pelo Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, sobre os procedi-
mentos referentes ao Programa de Re-
embolso de Medicamentos do SAÚDE 
CAIXA, o Técnico Bancário, Luiz Daniel 
Feldman e a Supervisora de Filial, Jen-
nifer Abboud Pires, da GI - Gestão de 
Pessoas da Caixa, do Rio de Janeiro, 
encaminharam um ofício à UNEICEF 
respondendo aos questionamentos.

De acordo com o documento, pri-
meiramente é obrigatório que os be-
neficiários façam previamente sua 
inscrição junto ao SAÚDE CAIXA, en-
caminhando também o Relatório Mé-
dico constando a sua patologia. Após 
aprovação, é necessário apresentar 
ao plano o receituário do medicamen-
to contendo a dosagem e o carimbo 

do médico. Além disso, é preciso ainda 
encaminhar a nota fiscal eletrônica de 
compra contendo o número do CPF e 
nome completo do beneficiário. 

Com a apresentação dos documen-
tos exigidos, o prazo de reembolso é de 
30 dias. Contudo, serão reembolsáveis 
preferencialmente medicamentos na-
cionais pelo princípio ativo do produto, 
que são de uso contínuo e domiciliar 
e que estejam no rol de cobertura do 
SAÚDE CAIXA. A restituição do valor 
pelo medicamento será 50% menor 
entre aquele pago pelo beneficiário e o 
constante na coluna PMC (Preço Má-
ximo ao Consumidor) 17% ICMS do 
Brasíndice com limite máximo anual de 
R$ 4.800,00 e 100% no caso de medi-
camentos para neoplasia maligna.

Mais uma vez, o Serviço Social 
da UNEICEF vem dando show em 
atendimento aos associados. Os 

números a seguir demonstram 
as crescentes atribuições do 
Serviço. Durante o ano de 2015 

(de janeiro a de-
zembro) foram 
realizadas 590 
visitas hospita-
lares, 1091 pe-
didos de reem-
bolso do SAÚDE 
CAIXA e 1115 
atendimentos no 
celular de emer-
gência, através 
do número (21) 
9 9988-3512.

Além disso, entre os requisitos 
de auxílio 364 foram para aneste-
sia e 149 para funeral. Outro pon-
to crescente são os pedidos de 
doações de pacote de fraldas ge-
riátricas que em 2015 foi de 160. 
A excelência no atendimento tam-
bém se mostra através da adesão 
de novos sócios, que contabiliza-
ram 54 fichas cadastrais. 

Quem precisar de algum aten-
dimento prestado pelo Serviço 
Social da UNEICEF pode en-
trar em contato pelos telefones 
(21) 2262-0767 (ramal 2) ou (21) 
99988-3512. 

Atividades realizadas de durante o ano de 2015
VISITAS DOMICILIARES
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR
AUXÍLIO ANESTESIA CÔNJUGE
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR
AUXÍLIO FUNERAL CÔNJUGE
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR REGIONAL
AUXÍLIO FUNERAL CÔNJUGEREGIONAL
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS)
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA
ENTRADA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA

590
300

64
101
08
38
02

160
54

1091
193

1115
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Trabalhadores e entidades pressionam e conseguem segurar votação do PlS 555
Mobilização vem conquistando adesão de senadores na luta contra o Projeto de Lei das Estatais

A pressão das entidades sindicais 
e associativas, dentre elas a UNEI-
CEF, bem como de membros da so-
ciedade, vem conseguido adiar a vo-
tação do Projeto de Lei de Responsa-
bilidade das Estatais (PLS 555/2015), 
cuja finalidade é abrir caminho para 
a privatização de todas as empresas 
públicas, desde as federais até as 
municipais.

A forte corrente fez com que cer-
ca de 30 senadores desistirem de 
participar da votação, prevista para 

acontecer em fevereiro. Além disso, 
os parlamentares afirmaram apoio 
a um projeto substitutivo do senador 
Roberto Requião (PMDB-PR), que 
visa alterar 20 pontos considerados 
“críticos” do projeto original, entre 
eles a questão que transforma as es-
tatais em sociedade anônima a partir 
da simples aprovação dos Conselhos 
de Administração de cada empresa.

Com a decisão dos senadores, 
fica por 11 votos a derrubada do Pro-
jeto de Lei do Senado (PLS) 555, que 

precisa de 41 para que a proposta 
seja retirada definitivamente da pau-
ta de votação do Senado Federal. 
Para Armando Filardi, Presidente da 
UNEICEF, a coesão dos movimentos 
sindicais e associativos tem segurado 
a votação. “Contudo, não podemos 
cantar vitória antes do tempo. É ne-
cessário continuar a manter o foco 
e determinação no trabalho de con-
vencimento a fim de conseguirmos 
mais senadores contrários ao nefasto 
PLS”, finaliza Filardi. 

TElEFONE DO SAÚDE CAIXA 

AmOr

CAIXISTÓrIAS: “DIGErINDO lETrAS”

APOSENTADO

NATAl Em mINAS

AlImENTOS 37º SImPÓSIO

ZIKA ZErO

Ocorreu uma mudança nos telefones do SAÚDE CAIXA. Ago-
ra os beneficiários que desejam entrar em contato com o pla-
no devem ligar para os números: 0800 200 8999 ou 0800 591 
9051. Isso porque, a empresa de auditoria do plano agora é 
True Auditoria Consultoria e serviços LTDA, que fica na Rua 
Candelária, nº 65, 16º andar, Centro do Rio de Janeiro.

Dizem que ser avó ou avô é 
ser mãe ou pai duas vezes 
e a relação entre eles pode 
ser muito benéfica para os 
dois grupos, tanto os mais 
velhos quantos os mais no-
vos. Esse relacionamento 
fortalece laços de proximi-
dade entre avós e netos, o 
que resulta diretamente em 
benefícios para a saúde do 
idoso. Mantenha seus netos 
bem pertinho e seja mais 
feliz!

Na relação de mercadorias que, naquele dia, seriam levadas 
à leilão, constava “um aparelho regulador de tensão”. Quando 
ele foi oferecido ao público, apareceu um número de lances 
acima do previsto, em meio à imensa algazarra no recinto. A 
explicação veio depois. Todos aqueles lances eram moleques, 
simulados, daqueles colegas do então Serviço de Penhor que, 
antecipada e silenciosamente, haviam se apercebido do equí-
voco da datilógrafa responsável pela referida relação, e que 
“comera” justamente a letra “N” da palavra tensão, e, assim, 
o “leiloeiro” tratou de comercializá-la, em alto e bom som, tal 
como estava escrita!

---------------- F I M  ----------------

No dia 24 de janeiro, comemorou-se o Dia Nacional do Apo-
sentado. A UNEICEF que, por dever, respeito e júbilo participa 
da união de todos os segmentos representativos de aposenta-
dos de nosso país, parabeniza os aposentados da Caixa Eco-
nômica Federal e reafirma o compromisso e determinação em 
defender e proteger os direitos de cada um.

Os colegas da Delegacia de Juiz de Fora, em Minas Gerais, 
realizaram uma animada festa de Natal, no dia 8 de dezembro 
de 2015. Na oportunidade, os associados participaram de um 
divertido sorteio de brindes e se deliciaram com um buffet espe-
cial natalino. A DR de Juiz de Fora é comandada pelo Delegado 
Regional Paulo Almeida Lima. 

Segundo dados do IBGE, a 
inflação oficial do país, me-
dida pelo IPCA, abriu o ano 
em alta, pressionada pelos 
preços dos alimentos, como 
cenoura, cebola e tomate, 
e reajustes das tarifas de 
transporte público, sobretu-
do no Rio de Janeiro. O índi-
ce fechou janeiro em 1,27%, 
depois de avançar 0,96% em 
dezembro. Essa foi a maior 
taxa registrada para meses 
de janeiro desde 2003, quan-
do atingiu 2,25%. 

Durante a 37ª edição do 
Simpósio Nacional de Eco-
nomiários Aposentados e 
Pensionistas da CAIXA, re-
alizada pela FENACEF, nos 
dias 10 a 14 de novembro, 
em Manaus, 51 proposi-
ções foram apresentadas. 
As apresentações foram 
realizadas por área: Asso-
ciações, CAIXA e Funcef/
INSS e, em seguida, foram 
submetidas ao processo de 
votação, sendo que 47 de-
las chegaram a ser aprova-
das.

A Caixa Econômica Federal 
participou, no dia 13 de fe-
vereiro, do Dia Nacional de 
Mobilização Zika Zero, ação 
que prevê a realização de 
eventos em todo o território 
nacional para a erradicação 
de focos do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da Den-
gue, do vírus Zika e da Chi-
kungunya. A campanha con-
tou com a participação de 
todos os órgãos do Governo 
Federal, além dos governos 
estaduais e municipais.

* Advogado aposentado da 
CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado a ABI e a UBE
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Festa de Natal da UNEICEF 
encerra o ano de 2015 
com muita comemoração

Natal na Dr de Niterói também foi sucesso

A festa de Natal e dos aniversa-
riantes do 3° quadrimestre de 2015 
da UNEICEF foi um grande sucesso. 
Ocorrida na tarde do dia 17 de de-
zembro, no clube Casa da Vila da Fei-
ra e Terra de Santa Maria, na Tijuca, 
o evento contou com a presença de 
dezenas de associados, que se diver-
tiram ao som de músicas dançantes 
junto aos familiares e amigos da Caixa 
Econômica Federal. 

Entre as presenças ilustres na co-
memoração, estava o Vereador Rei-
mont Otoni, o Deputado Federal Ales-
sandro Molon, o Presidente da ASASB-
NH/CEF, Afonso Henrique Costa, o Pre-
sidente da APCEF/RJ, Paulo Matileti, o 
Presidente da APACEF, Olívio Gomes 
Vieira e a representante da Cooperfor-
te, Lygia Bastos. O presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, aproveitou ainda 
a ocasião para desejar uma boa passa-
gem de ano para todos os presentes. 
“Estamos atravessando uma fase difícil, 

não apenas na UNEICEF, mas em todo 
o país. No entanto, vamos esperar por 
melhorias que, com toda certeza, virão 
em 2016”, vibrou Filardi. 

Ainda durante a festividade, a Di-
retora do Departamento Sócio Cultural 
da Associação, Georgette Muniz reali-
zou um sorteio de um cartão presente 
de R$ 100 da Loja Riachuelo aos asso-
ciados que fizeram aniversário entre os 
meses de setembro a dezembro. Logo 
depois, foram sorteados brindes para 
os associados em geral.

Após os sorteios, o Coral das As-
sociações da Caixa Econômica Federal 
fez uma bela apresentação entoando 
cânticos de Natal. Na ceia, os presentes 
puderam se deliciar com salgadinhos e 
mini porções de pratos quentes e frios, 
além de bebidas diversas e bolo como 
sobremesa. Ao fim da festa, os associa-
dos fizeram bonito e foram para a pista 
de dança encerrar o ano de 2015 com 
muita alegria e sorrisos.

reconhecimento 
faz Dr da Paraíba 
homenagear “In 
memoriam” o 
Delegado José 
Pereira de França

Associados de São 
Paulo participam de 
passeio ao Park rincão

Como forma de 
homenagear e agra-
decer os relevantes 
serviços prestados 
pelo saudoso De-
legado da Regional 
da Paraíba, José Pereira de França, a 
Representante Legal da UNEICEF/PB, 
Silvana Barbosa, entregou a viúva, sra. 
Irene Severina Silva França, o Diploma 
de Sócio Benemérito “In Memoriam”. 

“Compartilhamos momentos felizes 
e inesquecíveis, lembranças do quan-
to ele nos orientou com o seu conhe-
cimento, deixando-nos como herança 
a sua honrosa sabedoria. Desta forma 
declaramos a nossa eterna gratidão”, 
disse a Representante Legal, Silvana 
Barbosa, em nome das funcionárias 
da DR da PARAÍBA, sócios, colegas e 
amigos da CEF.

Por iniciativa da Delegada Maria 
Conceição Martin, os associados da 
DR de São Paulo, participaram no dia 
30 de novembro de 2015, de um pas-
seio ao Park Rincão, em Parelheiros.

Após participarem de um delicioso 
café da manhã, os presentes seguiram 
para uma visitação ao Solo Sagrado 
que, construído às margens da repre-
sa de Guarapiranga, se tornou um dos 
maiores espaços do Brasil para medi-
tação e contemplação da natureza. 

Os associados participaram ain-
da de um maravilhoso almoço e o dia 
foi finalizado com um divertido baile, 
onde foi servido um bolo de aniversário 
e lembrancinhas em homenagem aos 
aniversariantes do terceiro trimestre de 
2015. 
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