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agradecimento
O Conselheiro Carlos 

Silva, que necessitou dos 
serviços da Associação 
quando, por deficiências 
de saúde, teve que ser in-
ternado, enviou uma carta 
endereçada a UNEICEF 
agradecendo os serviços 
prestados pela equipe do 
Serviço Social da União, 
bem como a equipe médica 
do estabelecimento hos-
pitalar credenciado, Norte 
Cor Hospital. Veja a corres-
pondência na íntegra: 

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 
Tel./Fax: (21) 2532-3080 
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, albertina Martins de Mello

SuPLenTeS  
Maria aparecida de Oliveira Souza bastos, ernandes de 
almeida Junior

COnSeLhO DeLibeRaTiVO 
Francisco Jorge da Costa, 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, 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); Marlene Gomes evangelista 
(niterói); Silvana barbosa de andrade* (Pb); Paulo R. walbach 
Prestes (PR); Joana D’arc M. Rocha Lima (Pe); ary de Vasconcelos 
Lima (Pi); Paulo Roberto barbosa Vianna (Rn); Mardir Kurrle 
(RS); Roseli Demboski Pinter* (SC); Maria Conceição Martin (SP); 
José Roberto alves (Se) e Mario antônio Lourenzo (uberlândia). 
* Representante Legal
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Serviço Social é 
medalha de ouro 
em atendimento

Como sabemos, medalha de ouro é 
uma honraria concedida pelas mais altas 
conquistas em diversas atividades, desta 
forma, o atendimento que o Serviço Social 
vem prestando merece essa condecora-
ção especial. Entre visitas domiciliares, 
atendimento no celular de emergência, 

auxílios diversos e muitos outros serviços, 
os profissionais dessa área da UNEICEF 
conseguem atender e, muito bem, todas 
as demandas dos associados. Confira, a 
seguir, as atividades realizadas pelo de-
partamento nos 5 primeiros meses do ano 
de 2016. 
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realizadas 
entre 
janeiro a 
maio de 
2016
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FunCeF: luz no fim do túnel?
Armando filardiEditorial

associado, use e abuse
dos convênios da sua uneiCeF

Além de defender os interesses dos 
ativos, aposentados e pensionistas da 
CAIXA, a UNEICEF, comandada pelo 
seu Presidente, Armando Filardi, vem 
sempre lutando para estabelecer e fir-
mar novos convênios que atendam seus 
associados. São descontos em colé-
gios, faculdades, cursos variados, aulas 
de teatro, cursos de informática, entre 
outros serviços.

Dentre esses convênios, podemos 
destacar uma das novas parcerias da 
Associação com a “Guarde Perto” – 

“Self Storage”. A empresa tem o objeti-
vo de ajudar aqueles que não têm espa-
ço para guardar e estocar objetos, mó-
veis ou documentos. Os associados da 
UNEICEF possuem 15% sobre o preço 
de tabela de locação. 

Já para os associados que desejam 
aprender uma nova língua, como o in-
glês ou espanhol, a UNEICEF tem par-
ceria com o curso CCAA. Descontos de 
50% nos níveis básicos, 40% nos níveis 
intermediários e 30% nos níveis avan-
çados. Esse convênio é extensivo aos 

respectivos dependentes dos associa-
dos. 

E, para aquelas pessoas que pre-
cisam se expressar de maneira melhor 
ou desejam encontrar um novo hobby 
na vida, a Entidade oferece convênio 
com a Companhia de Teatro Contempo-
râneo. O desconto para os associados 
é de 50% na matrícula dos cursos pro-
fissionalizante de formação de atores, 
bem como em ingressos de peças em 
cartaz da própria Companhia. 

Ainda tem muito mais vantagens e 
convênios para os associados. Quer 
saber mais? Entre no site www.uneicef.
com.br ou ligue para: (21) 2262-0767 / 
(21) 2544-0836. Você também pode nos 
fazer uma visita na Av. Rio Branco, 174, 
11° andar, Centro, prédio da Barroso. 

Imaginemos um trem nos trilhos a per-
correr o seu caminho onde nem mesmo o 
leve balançar causa qualquer sensação inde-
sejada ou de anomalia. Ele continua seguindo 
o seu trilhar sem apresentar qualquer tipo de 
problema. Porém, assim como faziam as anti-
gas locomotivas, de repente, não mais que de 
repente, ele começa a expurgar uma fumaça 
meio acinzentada. Só que tal fumaça, diferen-
temente das que as locomotivas jogavam no 
ar, vem carregada de percalços que amea-
çam fazê-lo descarrilhar. Com isso, dentro 
dos vagões os passageiros começam a se 
sentir incomodados e amedrontados com os 
riscos que ameaçam a viagem, que diga-se 
de passagem, até bem pouco tempo era tran-
quila, saudável e lúdica. Agora o medo co-
meça a prevalecer, bem como ninguém tem 
dúvida de que o que está em xeque é o futu-
ro e bem-estar de todos que, durante longos 
anos, pagaram pelo “bilhete de viagem” que 
prometia tranquilidade e segurança.

Essa viagem não é só fictícia. Ela tam-
bém tem o seu lado real na linha figurativa. 
Para tanto, basta pensarmos no “trem” como 
a FUNCEF. Vejamos de que modo se apre-
senta a situação dos participantes (ativos, 
aposentados e também pensionistas) do 
REG/Replan Saldado da Fundação, cujo pla-
no que foi saudável durante anos, culminou 
em 2014 acumulando um déficit de R$ 2,3 

bilhões. Esse desprovimento do nosso Fun-
do de Pensão é que fez emergir a situação 
comparativa entre os passageiros do trem e 
os participantes do REG/Replan Saldado.

Nessa viagem de dubiedades, não que-
remos entrar no mérito dos motivos que fi-
zeram surgir o nefasto déficit. Não é nossa 
intenção defender ou acusar quem quer que 
seja, não importando ser este o maquinista 
do trem ou qualquer personalidade da FUN-
CEF. A verdade que sabemos é: a existência 
do déficit e a certeza de que o saldo negativo 
obrigou a FUNCEF, de acordo com a legis-
lação vigente, a executar o equacionamento 
do plano, dividindo 50% para a patrocinado-
ra CAIXA e os outros 50% aos participantes. 
A nossa outra certeza é a de que essa taxa 
de contribuição extraordinária de 2,78% so-
bre o benefício mensal do REG/Replan Sal-
dado é excessivamente pesada e esquarteja 
o nosso orçamento.

Mas seguindo em frente nessa viagem 
onde os passageiros são todos economiá-
rios, percebemos que quando tudo parecia 
apenas medo e escuridão dentro do trem, eis 
que surge uma luz no fim do túnel. É isso 
mesmo. O trem pode não descarrilhar. Pode 
existir um horizonte mais iluminado. E para 
a FUNCEF esse facho de luz vem pela no-
tícia de que a agência internacional Fitch 
Ratings, responsável em fornecer notas de 

desempenhos para instituições por todo o 
mundo, sendo no Brasil a agência de clas-
sificação de risco líder no mercado, classi-
ficou a FUNCEF como gestora de “elevado 
padrão”. 

Essa nota atribuída à FUNCEF reflete 
que sua plataforma de investimentos e es-
trutura operacional são fortes em relação 
aos padrões aplicados por investidores insti-
tucionais em mercados internacionais. Com 
isso, fez renascer a esperança em nós, de 
que novos e mais claros horizontes estão se 
abrindo. Quando tudo parece estar perdido 
sempre existe um caminho e uma luz que, 
apesar do cenário pessimista, nos traz gran-
des expectativas de que bons ventos sempre 
chegam e, com eles, dias novos e melhores 
podem vir a fazer parte do futuro desse trem 
que é o terceiro maior fundo de pensão do 
Brasil, e que transporta os sonhos de milha-
res de famílias economiárias. 

Queremos crer que a FUNCEF seguirá 
em frente e superará todas as dificuldades 
atuais. Vamos firmes com a esperança de 
que o trem recuperará a sua estabilidade e 
rota. Desejamos que a FUNCEF não só volte 
aos trilhos, mas que também voe, e assim 
como a Fênix, ave da mitologia grega, res-
surja firme e sólida.

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF
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Mais uma ameaça contra a Caixa 100% pública
Fusão entre CEF e BB seria a nova proposta do governo interino de Temer

Também teve missa em comemoração aos 58 anos da União

Ao que parece, estão somando for-
ças de todos os lados para deteriorar a 
Caixa Econômica Federal, bem como seu 
importante papel social no Brasil. Isso 
porque, a equipe econômica do governo 
interino de Michel Temer estaria retoman-
do estudos iniciados nos anos de 1990, 
era FHC, para realizar uma fusão entre a 
CAIXA e o Banco do Brasil.

A ideia seria transformar a CAIXA 
em uma instituição menor com foco no 
crédito imobiliário e as demais operações 
seriam transferidas para o BB, segundo 
informações publicadas no site da revista 
Exame. Essa ação faria com que o banco 
deixasse de ser 100% público, além de 
ser enfraquecido.

Segundo o Presidente da UNEICEF, 

Armando Filardi, ambas instituições são 
de grande importância para o Brasil e ne-
nhuma deve ter seu papel aniquilado. “A 
CAIXA cumpre funções essenciais para 
o país, portanto, deve ser fortalecida ao 
invés de debilitada. Esse é o momento de 
unirmos forças contra qualquer tentativa 
de abertura de capital do banco”, ressalta 
Filardi. 

A festa dos associados aniversariantes 
do primeiro semestre da UNEICEF foi um 
grande sucesso. Ocorrido durante a tarde 
do dia 24 de junho, no Clube Casa da Vila 
da Feira Terra de Santa Maria, na Tijuca, 
Rio de Janeiro, o evento sorteou brindes 
para os aniversariantes e demais sócios.

Além disso, a festa contou com um bu-
ffet maravilhoso servindo os presentes com 
diversos tipos de comidas e bebidas e, é 
claro, docinhos e bolo como sobremesa. 
Os associados dançaram e se divertiram 
muito pelo salão ao reencontrar amigos e 
antigos colegas de trabalho da CAIXA. 

O Presidente da UNEICEF, Armando 
Filardi, sempre presente nas confraterniza-
ções da Entidade, agradeceu a presença e 
alegria de todos na festa. “A felicidade de 
vocês nos inspira a continuar trabalhan-
do para que a cada dia nossa Associação 
cresça”. Ainda na oportunidade, Filardi dis-
se que as palestras médicas voltarão, em 
breve, a acontecer na Sede da Associação. 

No mesmo dia da festa dos aniversa-
riantes, ocorreu uma missa pelos 58 anos 
da UNEICEF, pela manhã, na Igreja de São 
Sebastião dos Capuchinhos, também na Ti-
juca. A celebração contou com a presença 
da Diretoria da União, diversos associados, 
presidentes de Entidades como ASASBNH/
CEF e APACEF, o vereador Reimont, além 
da participação do Coral das Associações da 
CAIXA, entoando lindas canções. 

Diversão marca 
a festa dos 
aniversariantes 
da uneiCeF
no Rio de Janeiro
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Conselheiros eleitos 
tomam posse na 

FunCeF
Tomaram posse no dia 30 de 

maio, os eleitos no processo eleitoral 
da FUNCEF, que escolheu os novos 
Conselheiros Deliberativos e Fiscais 
da Entidade. A cerimônia ocorreu na 
sede da Fundação, em Brasília. Os in-
tegrantes escolhidos foram: Luiz Hen-
rique Muller e Antônio Stuck para o 
CD, titular e suplente, respectivamen-

te. Já para o CF foram eleitas Analia 
Miguel Anuisiewicz e Marta Turra, titu-
lar e suplente, nesta ordem.

As eleições da FUNCEF ocorre-
ram entre os dias 16 a 18 de maio. A 
chapa  vencedora foi a 7 - Controle 
e Resultado, que obteve 21.275 votos 
em um total de 70.815 eleitores. Os 
mandados são de 4 anos. 

Mesmo com déficit, agência 
internacional classifica FunCeF 
como gestora de “elevado padrão”

Câmara dos 
Deputados aprova 
texto modificado 
do estatuto das 
estatais

A agência internacional Fitch Ra-
tings, responsável em fornecer notas 
de desempenhos para instituições, 
classificou a FUNCEF na condição 
de “elevado padrão”. A nota reflete a 
opinião da agência de classificação 
de risco de que a plataforma de inves-
timentos e a estrutura operacional da 
gestora são fortes em relação aos pa-
drões aplicados por investidores insti-
tucionais em mercados internacionais.

No entanto, a agên-
cia observou que a FUN-
CEF ainda precisa en-
carar muitos desafios, 
como conseguir fechar o seu déficit 
atuarial, a fim de restabelecer o equi-
líbrio entre ativos e passivos do plano 
de previdência, consolidar a equipe de 
investimentos, manter o desempenho 
de seus fundos em linha com parâme-
tros adequados, fortalecer a estrutura 
de contingência de TI e se defender 
das alegações de conduta inadequa-
da em investimentos em participações 

privadas levantadas pela ‘Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos 
Fundos de Pensão’.

A FUNCEF foi o primeiro fundo 
de pensão brasileiro que teve seu 
processo de gestão de ativos avalia-
do por uma agência internacional de 
classificação de risco. A avaliação se 
baseou nos critérios de companhia, 
controles, investimentos, operações e 
tecnologias. 

Porém, vale destacar 
que o “rating” se aplica 
apenas às suas ativida-
des no mercado domés-

tico em ativos financeiros tradicionais 
(líquidos) e não inclui seus ativos imo-
biliários, participação direta em com-
panhias, investimentos em participa-
ções privadas (private equity - PE), 
administração de fundos e serviços de 
custódia. Todos estes segmentos têm 
seus processos e políticas próprios, 
que são devidamente segregados da 
área de investimentos líquidos.

Foi aprovado no dia 15 de 
junho, pela Câmara dos Deputa-
dos, o Projeto de Lei 4918/2016, 
antigo Estatuto das Estatais, 
que previa a privatização das 
empresas públicas brasileiras, 
bem como a Caixa Econômica 
Federal. No entanto, as carac-
terísticas privatistas que iam de 
encontro aos interesses dos tra-
balhadores não fazem mais par-
te do texto aprovado.

O PL 4918 foi alterado e, en-
tre as principais mudanças estão 
a retirada da obrigatoriedade das 
empresas se tornarem socieda-
des anônimas e o fim da exigên-
cia das empresas não terem mais 
ações preferenciais. Agora, o pro-
jeto segue para o Senado, que 
pode aprovar na íntegra ou par-
cialmente o texto. 

Lembrando que a luta e união 
dos empregados da CAIXA e de 
outras empresas públicas foi o 
principal fator de mobilidade para 
a alteração do projeto. Inclusive, 
o Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, que vinha re-
alizando atos divulgando para a 
sociedade os malefícios da pre-
posição, lançou a campanha “Se 
é público, é para todos” e obteve a 
adesão de centenas de trabalha-
dores e de seus representantes. 
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uneiCeF se opõe ao Projeto 
que pretende acabar com a 
participação dos empregados 
nos Fundos de Pensão

Mercado de 
trabalho e os 
aposentados

O PLP 268/16 está prestes a ser 
votado na Câmara dos Deputados. 
Esse projeto tem por intenção findar 
a participação dos trabalhadores nos 
fundos de pensão, reduzindo a um ter-
ço a representação dos participantes 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
das empresas públicas. 

Caso aprovado, o PLP 268 irá alte-
rar a Lei Complementar nº 108, elimi-
nando a eleição de diretores das en-

tidades que são patrocinadas por em-
presas e órgãos públicos. Para o Pre-
sidente da UNEICEF, Armando Filardi, 
essa proposta representa um grande 
retrocesso. “Esse projeto é uma ame-
aça a uma grande conquista dos tra-
balhadores, pois querem retirá-los de 
instâncias decisivas naquilo que lhes 
pertence. Somos contra esse projeto. 
A UNEICEF diz não ao retrocesso”, in-
forma Filardi. 

Mesmo em época de recessão, o 
mercado de trabalho para os aposentados 
continua amplo. E, se de um lado existem 
oportunidades para os mais experientes, 
do outro, a cada ano os seniores estão 
mais ativos. Seja nos estudos, na cultura, 
artes, em diversas áreas os aposentados 
continuam mostrando que ainda têm mui-
ta disposição e paixão para não deixar de 
lado suas atividades rotineiras.

Entre os motivos que fazem com 
que os aposentados permaneçam traba-
lhando estão: fonte de renda e prazer. O 
primeiro motivo é indiscutível, afinal as 
aposentadorias ínfimas não conseguem 
dar conta dos grandes gastos. Logo, para 
completar a renda, permanecer em uma 
atividade remunerada parece ser a me-
lhor opção.

No entanto, a paixão pela sua ativi-
dade faz com que muitos permaneçam 
em seus postos de trabalho, pois não se 
encaixam na imagem que a sociedade 
desenha daquele aposentado que fica 
em casa, sentado no sofá e assistindo 
televisão. E, mesmo aqueles que saíram 
de seus empregos acabam por se tornar 
donos do próprio negócio ou até mesmo 
partindo para novas atividades e desafios.

Enquanto os aposentados estão 
cada vez mais ativos, quem se beneficia 
é o mercado, que usa da experiência e 
visão deles para prosseguir no mundo 
dos negócios. Os aposentados ainda têm 
muito o que contribuir, por isso, aqueles 
que desejam não devem mesmo ficar pa-
rados, mas sim conquistar cada vez mais 
novos objetivos e enfrentar desafios. 

Participantes e assistidos correm o risco de perder o 
direito de gerir os próprios recursos

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

FalecimentosFalecimentos
É com extremo pesar que a Diretoria da UNEICEF comunica o falecimento dos 
queridos e estimados colegas e associados desta Entidade.
Adilson da Silveira Carvalho, falecido em 03/04/2016, Niterói; Aluizio Castilho, falecido 
em 20/04/2016, Niterói; Alvaro Jorge Braga, falecido em 30/04/2016, Santa Catarina; 
Aparecido Manfre, falecido em 26/03/2016, São Paulo; Carlos Roberto Ávila Barbosa, 
falecido em 13/04/2016, Rio Grande do Norte; Carmen Barbosa Pires de Jesus, falecida 
em 27/03/2016, Niterói; Clélia Mercador Peixoto, falecida em 25/08/2014, Niterói; David 
Morales Dias, falecido em 08/04/2016, São Paulo; Edna Cavalcante Carneiro, falecido em 
30/03/2016, Rio de Janeiro; Edna Luiz de Araújo, falecida em 02/02/2016, Rio de Janeiro; 
Eduardo José Pereira da Cunha, falecido em 19/04/2016, Rio de Janeiro; Felipe Juarez 
Leo, falecido em 01/04/2016, Rio de Janeiro; Flávio Carvalho Dantas Cavalcante, falecido 
em 28/04/2016, Rio de Janeiro; Francisca de Oliveira Freitas, falecida em 20/04/2016, 
Ceará; Guiomar Ribeiro Martins Pinto, falecida em 10/05/2016, Rio de Janeiro; Jerônimo 
Mariano da Silva, falecido em 13/11/2015, Pernambuco; João Vurmário da Silva, falecido 
em 26/04/2015, Rio Grande do Norte; Josefa Cleide Costa Macedo Santos, falecida em 
01/02/2016, Sergipe; Maria Carvalho Dantas Cavalcante, falecida em 28/04/2006, Rio 
de Janeiro; Maria de Lourdes Bonfim Pereira Gomes, falecida em 23/05/2016, Sergipe; 
Marina Guimarães, falecida em 02/03/2016, Santa Catarina; Maurício Marçal Dias, falecido 

em 30/04/2016, Rio de Janeiro; Maurício Stawnitzer, falecido em 18/05/2016, Rio de Janeiro; 
Neusa Coimbra Berriel, falecida em 22/11/2014, Niterói; Neuza Nunes de Palmer Paixão, 
falecida em 07/02/2016, Rio de Janeiro; Nilo Alberto Feijó, falecido em 25/01/2016, Rio 
Grande do Sul; Paulo Roberto Cardoso Barbosa, falecido em 20/07/2015, Rio de Janeiro; 
Ramiro Alves de Alcântara Filho, falecido em 12/03/2016, Rio de Janeiro; Rômulo Braz da 
Silva, falecido em 20/11/2013, São Paulo; Sivirino Leite da Rocha, falecido em 26/05/2016, 
Rio de Janeiro; Sônia Augusto Pinto, falecida em 15/05/2016, Rio de Janeiro; Selma de 
Rezende Nogueira, Juiz de Fora; Valdomiro Martins de Araújo, falecido em 08/04/2016, 
Pernambuco; Vani Moura Braga, falecido em 19/03/2016, Niterói.

É com pesar que comunicamos o falecimento de Mau-
rício Stawnitzer, associado e Presidente do Conselho 
Fiscal da UNEICEF. Além de sua presença constante na 
Associação, Maurício foi um grande amigo do Presidente 
da UNEICEF, Armando Filardi. 
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hiSTÓRiaS e eSTÓRiaS

MeDiCaMenTOSTeMPeROS

11° anDaR

inVeRnO

TeaTRO

CaMPanha

 Inocência de criança
Casal em separação. Ele fica no Norte, para se desfazer 
dos bens lá adquiridos, ela retorna ao Rio com as quatro 
crianças, em idade escolar. Uma tarde, ela frequenta ami-
gos que então projetam filme da visita/viagem que fizeram 
ao casal, bem antes do desenlace. Súbito, o menor dos fi-
lhos, cinco anos, vibra com o aparecimento da figura do pai 
na tela e o convida, entusiasmado: - Vem pra cá, papai...
Vem pra cá! (Angústias de adultos ficam no ar)

 Engraxataria imperial
Na pequena praça, não tendo mais freguês, o garoto pas-
sava, entusiasmado, a escova de engraxate nas botas da 
estátua do sentado imperador D. Pedro II. Lamentei profun-
damente não ter à mão minha máquina fotográfica, compa-
nheira de muitas paisagens e momentos agradáveis. Não 
pude, assim, “ilustrar” aquele “histórico lustro”. (Petrópolis, 
25.07.1987)

 Superproteção
Não me esqueço da primeira criança que vi não reagir às 
brincadeiras e festejos de adultos. Em São Lourenço, MG. 
Pai e mãe casados em idade bem avançada, ele, homem 
costumeiramente sério, ela, de poucas palavras, talvez pro-
blemática filha de ex-combatente. Superprotetora, preocu-
pada sempre, no ambiente já escuro da casa, em fechar as 
janelas para que o menino não “apanhasse vento”. Ficou no 
ar a imagem do bebê que não teve o aprendizado do sorrir, 
talvez porque os pais não lhe transmitissem uma alegria 
que, presumi, já lhes era perdida. A criança apenas se dei-
xava tocar, e nada mais. Até quando?

 50%
A mãe deu (vou atualizar a moeda) dois reais para a menina 
colocar na sacolinha de óbolos do ofertório da missa. Es-
tranhou depois quando, de volta para casa, percebeu ainda 
uma das moedas na mão da filha, que, então, se justificou:- 
É pra comprar minha jujuba!

 Descobrir-se em si mesmo
Na Rua Teresa, em Petrópolis, paro defronte a uma loja para 
apreciar a reação de uma criança. Ela, de repente, tomou 
consciência da sua própria sombra na calçada e pôs-se a 
com ela brincar, movimentando-se para lá e para cá, possi-
velmente vigiando se sua nova imagem escura imitava tudo 
o que fazia com seu corpo. E ria, feliz com a sua descoberta!

É preciso tomar 
alguns cuida-
dos na hora de 
comprar seus 
remédios na 
farmácia, pois 
cresceram as reclamações 
de venda de medicamentos 
errados e até mesmo com a 
validade vencida. Por isso, 
é importante verificar a data 
de validade na caixa, conferir 
se o remédio é o mesmo que 
consta na receita e nunca 
comprar medicamentos que 
já foram abertos ou cujas 
embalagens aparentam ser 
muito velhas. 

Sabemos que a vida saudá-
vel começa pela boca, por 
isso é importante incluir ali-
mentos de boa procedência 
em sua dieta como frutas e 
legumes e também tempe-
ros. Dentre eles, o gengi-
bre, canela, noz-moscada e 
hortelã ajudam na redução 
da gordura corporal, forta-
lecem o sistema imunoló-
gico e até podem baixar a 
pressão arterial. 

Lembrando aos associados 
da UNEICEF que, ainda de-
vido as obras que ocorrem 
no 30° andar do prédio da 
Barroso, nosso atendimen-
to ocorre no 11° andar do 
mesmo prédio. Desde já, o 
Presidente Armando Filar-
di pede a compreensão de 
todos por possíveis trans-
tornos causados por conta 
do pequeno espaço que a 
Associação ocupa tempora-
riamente. 

Com as temperaturas bai-
xando a cada dia é impor-
tante prestar atenção em 
alguns hábitos para evitar 
as já conhecidas “doenças 
de inverno”. Entre as mais 
comuns estão as alergias, 
além de gripes resfriados. 
Entre as dicas, deve-se evi-
tar permanecer em ambien-
tes muito fechados, não to-
mar bebidas geladas e ficar 
longe do mofo e locais em-
poeirados. 

Em comemoração ao seu 
aniversário de dez anos, a 
companhia de teatro Troupp 
Pas D’Argent está em tem-
porada aberta com apre-
sentações na Caixa Cultu-
ral. Quatro espetáculos se-
rão apresentados até o dia 
3 de julho. O valor dos in-
gressos está R$ 7,50 (meia 
entrada). A Caixa Cultural 
fica na Avenida Almirante 
Barroso, nº 25, Centro do 
Rio de Janeiro. 

Foi lançada no Rio de Janei-
ro, na Fundição Progresso, 
em 6 de junho, a campanha 
“Se é público é para todos”. 
Organizado pelo Comitê 
Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, o even-
to contou com a presença 
de diversos trabalhadores 
e de seus representantes, 
bem como a do Presidente 
da Fenae, Jair Ferreira. Ao 
final, o ex-presidente Lula 
fez um discurso a centenas 
de pessoas que lá estavam 
presentes. 

* Advogado aposentado da 
CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado a ABI e a UBE
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Missa de Páscoa 
da Regional de 
Pernambuco 
emociona 
associados

associe-se a uneiCeF e tenha 
acesso a serviços e vantagens 
que fazem toda a diferença

DR de São Paulo realiza festa
em homenagem ao Dia das
Mães e aniversariantes 

Foi com grande emoção e presença 
de dezenas de associados que ocor-
reu a Missa em celebração da Páscoa 
dos Economiários da Delegacia Regio-
nal da UNEICEF de Recife, em Per-
nambuco, ocorrida em 12 de abril de 
2016.  Após a celebração litúrgica, os 
associados seguiram para um delicioso 
café da manhã com direito a quitutes e 
bebidas deliciosas.

A UNEICEF é a Entidade represen-
tativa dos economiários ativos e apo-
sentados da Caixa Econômica Federal, 
e tem como um de seus principais obje-
tivos a busca por mais benefícios ao seu 
quadro associativo. Pensando assim, a 
União oferece uma série de vantagens e 
benefícios para aqueles que fazem par-
te da Associação. 

Além dos inúmeros convênios e segu-
ros, a Associação também presta visitas 
hospitalares a domicílio, oferece atendi-
mento de emergência 24 horas, assistên-
cia jurídica, farmácia, organiza simpósios 

e passeios regionais, e também disponibi-
liza um meio de comunicação através de 
seus jornais impressos e online, de forma 
a inteirar o associado sobre o que aconte-
ce na UNEICEF e na CAIXA. 

Isso sem contar as festas, pois pen-
sando no lazer e bem-estar dos seus as-
sociados, a Entidade também realiza fes-
tas e encontros a fim de promover maior 
interação entre aqueles que fazem parte 
do mundo CAIXA. 

Estes são apenas alguns dos servi-
ços oferecidos pela Associação, que tem 
como meta oferecer o melhor para seu 

quadro social. Associe-se e tenha um 
mundo de vantagens. Tudo pensado es-
pecialmente em você. Informações sobre 
esses serviços e filiação podem ser obti-
das através do telefone: (21) 2262-0767.

Os associados da Delegacia 
Regional da UNEICEF de São Pau-
lo se uniram em uma celebração em 
homenagem ao Dia das Mães. Além 
disso, o evento também comemo-
rou os aniversariantes de janeiro a 
maio. Para animar a festa, ocorrida 
em 2 de maio, na sede da DR de 
São Paulo, houve um coquetel es-
pecial para os presentes, além da 
apresentação do grupo Trovadores 
Urbanos, que encantou a todos com 
música e poesia.

Também na ocasião, os associa-
dos puderam assistir uma palestra 
sobre o tema: ‘desperte seu potencial 
mental’, com o especialista em técni-
cas mnemônicas Robinson Gessoni. 
Ao final da festa, houve parabéns e 
presentes para os aniversariantes e 
lembrancinhas para os convidados. 
A Delegada da Regional de SP, Maria 
Conceição Martin, agradeceu a pre-
sença de todos. “A festa foi linda gra-
ças aos associados. Muito obrigada a 
todos”, disse.  

Pág. 8 | abRiL | MaiO | JunhO | 2016 | www.uneicef.com.br o economiário da ativa é a uneicef. A uneicef é o economiário da ativa!


