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Venda das Loterias da Caixa 
esvazia papel social do banco

A necessidade de fortalecimento da 
campanha para a Caixa 100% pública

Aposentados e pensionistas já fizeram 
seu recadastramento anual da Funcef?

Em recente entrevista ao jornal norte-
-americano Wall Street Journal, o Presiden-
te da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc-
chi, afirmou que o banco precisará vender 
ativos para evitar uma possível injeção de 
capital do governo no futuro. Dentre esses 
ativos, as Loterias da CEF estão em jogo. 

Porém, o que muitos não sabem é que 
tirando da Caixa a administração das loté-
ricas, esvazia-se também seu papel social. 
Isso porque, as Loterias Caixa contribuem 
como uma importante fonte de recursos 
para o desenvolvimento social, repassando 
parte do total arrecadado com os jogos para 
investimento em áreas prioritárias para aju-
dar no crescimento do país.

Dentre os programas sociais que se be-
neficiam dos valores repassados pelas Lote-
rias da CEF estão: Fundo de Investimento do 
Estudante Superior – FIES, Fundo Nacional 

da Cultura – FNC, Fundo Nacional de Saúde 
– FNS, entre outros.

Sendo assim, vender as Loterias da Cai-
xa para somente lucrar significa um grande 
retrocesso. “Nós entendemos que a Caixa é 
uma grande empresa pública e lutamos para 
que ela continue 100% desse jeito. A venda 
das Loterias cria maiores possibilidades de 
privatização da CEF e desmonte do banco, 
bem como da sua significação para a so-
ciedade brasileira”, destaca o Presidente da 
UNEICEF, Armando Filardi. 

A Caixa Econômica Federal vem sofren-
do diversos ataques, principalmente nos úl-
timos meses, em relação à abertura de seu 
capital, com a afirmação do seu presidente, 
Gilberto Occhi, sobre a possível venda das 
Loterias e outros ativos, além das investidas 
de retirada da gestão do FGTS, entre ou-
tros. Diante desse cenário, se faz urgente 
e necessário o fortalecimento da luta em 
defesa da CEF. 

Por isso, as entidades representativas 
e associativas dos empregados da Caixa 
estão intensificando a campanha “Se é pú-
blico, é para todos”, lançada no início de ju-
nho de 2016. O intuito agora é recolher 200 
assinaturas para a criação de uma Frente 
Parlamentar Mista em Defesa das Empre-

sas e Serviços Públicos. 
A campanha também foi levada à Bra-

sília com o objetivo de alertar a sociedade 
para a venda do patrimônio público bra-
sileiro, além de iniciar um diálogo com os 
parlamentares para a defesa dos serviços 
e empresas públicas como a Caixa, pois 
é necessário que se destaque o forte pa-
pel social do banco no desenvolvimento do 
Brasil. 

A intenção agora é fazer com que o de-
bate sobre o tema atinja outras instâncias 
da sociedade civil, para que tanto os par-
lamentares quanto a população compreen-
dam os perigos das propostas, e assim, o 
movimento ganhe adesão em defesa das 
instituições públicas.

A fim de zelar pela manutenção dos pa-
gamentos dos benefícios da Funcef, anual-
mente, no mês de aniversário do titular do 
plano, os aposentados e pensionistas pre-
cisam realizar o recadastramento de dados 
na Fundação. 

Para isto, é necessário comparecer a 
uma unidade da Caixa Econômica Federal, 
munido do formulário de Recadastramento, 
enviado ao beneficiário pela própria Funcef, 
junto com um documento de identificação 
com foto como: RG, Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS), Carteira de 
Habilitação ou Carteira de Identidade Pro-
fissional.

Lembre-se, o recadastramento é obri-

gatório e tem o objetivo de evitar que o pa-
gamento seja cancelado, suspenso ou haja 
pagamentos indevidos. Mais informações 
podem ser obtidas com a própria Funcef, 
pelo telefone: 0800 706 9000. 
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VERDADE ou MENTIRA? ÓDIO ou AMOR?
VAMOS DIALOGAR

Armando FilardiEditorial

Nosso país, ou melhor, nossa amada 
pátria Brasil se arrastou demoradamente por 
quase um ano em uma crise política/admi-
nistrativa que se agravou economicamente 
de forma assustadora devido a problemas 
fiscais de quase insolvência, além de várias 
dificuldades que surgiram com e entre os 
três poderes que regem a nação. Vivemos 
uma verdadeira guerra nesse período.

 Freud dizia que o ódio surgiu antes 
do amor. Vale dizer que o ódio transita entre 
nós. Lamentável é que isso não acontece 
somente de maneira inconsciente. Esse ódio 
contemporâneo é assustador. As pessoas 
não têm mais vergonha dele, ele está autori-
zado oficialmente a não ser evitado hoje em 
dia.

 O que fazer? Sabemos que os afe-
tos são aprendidos. Eles se formam em nós 
por experiências vividas. O amor pode ser 
assimilado e até criado pela linguagem es-
crita e falada, porque ela é grande produtora 
de afetos, por exemplo, falar mansamente é 
essencial.

 Quando falamos em afeto, quere-
mos dizer que algo nos afeta, que nos con-
tagia, que nos provoca. Nenhum sentimento 
é natural como sabemos, e nenhum afeto é 
totalmente espontâneo. O treino e aprendi-
zado para o amor se dá pela repetição da 
linguagem. É preciso repetir, aderir, copiar e 
imitar.

 Não acabaremos com o ódio pre-
gando somente o amor, mas agindo em 
nome de um diálogo. O diálogo não é uma 
salvação, mas um experimento ao qual vale 

a pena tentar somar esforços, se o projeto 
político for coletivo. Cabe lembrar que o di-
álogo, em todos os seus níveis, é indese-
jado nos sistemas autoritários. O diálogo é 
uma prática de não violência. E ela só surge 
quando ele não entra em cena. 

A operação do pensamento autoritário é 
infértil e rígida, ela se basta em repetir o que 
está dado como pronto ou resolvido (mesmo 
que apenas aparentemente). Todo indivíduo 
autoritário é, como todo paranoico, alguém 
que tem muito medo. Ademais, nesse ano 
cresceram e continuam a crescer manifes-
tações de preconceitos racial, ético, religio-
so, sexual que esperávamos ter superado. E 
seus pregadores e defensores continuam a 
se reeleger em nossa política. A direita e es-
querda que deveriam ser mais justas e gene-
rosas não se entendem, em uma expressão: 
não há amor. Qualquer abertura ou conversa 
se torna inviável. Estão todos fechados em 
seus pequenos universos formados e infor-
mados de tudo que acreditam saber. Quem 
sente o ódio, antes sentiu medo e antes ain-
da inveja. Temer e invejar se tornam verbos 
transitivos. 

 A intolerância se encontra em toda 
parte. Basta você não pensar como o outro, 
você estará errado e, portanto, não será me-
recedor de carinho e consideração. Exclu-
são imediata imposta pelos seus vizinhos de 
prédio, de rua, colegas de trabalho e amigos 
do clube. Mas quem são os responsáveis por 
essa diferença? Que heresia cruel é essa 
que desarmoniza a raça humana? 

 Há muito tempo os antigos gregos 

já pregavam em sua sabedoria que são duas 
as causas fundamentais da desigualdade no 
mundo: a busca do poder e a ganância, o in-
controlável e abusivo desejo de ficar rico, de 
ganhar dinheiro. Os homens se apropriaram 
dessas causas ou princípios e criaram fac-
ções ideológicas, obrigando seus correligio-
nários ao enfrentamento sectarista através 
de seus partidos.

 A subserviência ao PODER torna 
as pessoas cegas. O dinheiro subtrai a ca-
pacidade de reagir. As pessoas se deixam 
deslumbrar com facilidade. A imposição de 
rígidos princípios para o “bem viver” cria 
padrões de comportamento distorcidos. O 
medo substitui a razão, autorizando ações 
afastadas dos sentidos de solidariedade 
e tolerância. Por isso, precisamos reagir e 
cada um tomar consciência de suas respon-
sabilidades, não permitindo o retrocesso, a 
volta do passado, e que o conservadorismo 
fundamentalista se alastre, como vem ocor-
rendo com enorme velocidade. A sociedade 
tem que conhecer a sua realidade e tomar 
consciência que o IMOBILISMO é a forma 
mais perversa de desrespeitar a dignidade 
do próximo. A ética e a moral nos obrigam a 
recorrer as verdades diferentes e conversar. 
As diferenças, as desigualdades são a maté-
ria-prima de trabalho da DEMOCRACIA.  A 
solução, portanto, é dialogar.

SALVE A DEMOCRACIA, SALVE O DI-
ÁLOGO!

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

Serviço Social 
é sinônimo de 
confiança 

Festa Natalina da 
DR de Niterói será 
dia 10 de dezembro

Cumprindo o importante papel de ofere-
cer benefícios que garantam conforto, quali-
dade e segurança aos associados economi-
ários aposentados, pensionistas e ativos da 
Caixa Econômica Federal, a UNEICEF vem 
realizando com presteza seus atendimentos 
na área social da Entidade.

Graças ao empenho da equipe do Servi-
ço Social da Associação, mensalmente são 
realizados inúmeros atendimentos. Entre os 
destaques estão as visitas hospitalares, os 
atendimentos via celular – através do núme-
ro (21) 9988-3512, pedidos de reembolso do 

SAÚDE CAIXA, auxílios anestesia e funeral 
tanto para sócio como para dependente, do-
ações de pacotes de fraudas, entre outros.

A valorização do Serviço Social da 
UNEICEF vem sendo reconhecida principal-
mente através da adesão de novos sócios, 
o que também ajuda fortalecer ainda mais a 
atuação da Associação. A intenção da UNEI-
CEF é estar ao lado, orientando e ajudando 
seu quadro social em todas as necessidades 
que ele vier a precisar. Confira acima os nú-
meros do atendimento do Serviço Social da 
Entidade nos meses de junho a agosto. 

Para brindar e fechar mais um ano 
de conquistas, a Delegacia Regional 
de Niterói realizará no dia 10 de de-
zembro, das 14h às 19h, uma festa de 
Natal e dos aniversariantes de dezem-
bro, no Centro Cultural La Salles (Rua 
Paulo César, nº 107), Santa Rosa, Ni-
terói.

Na oportunidade será servido um 
buffet natalino, bem como haverá sor-
teio de brindes e presentes. Os convi-
tes serão enviados para todos os asso-
ciados, no entanto, para acompanhan-
tes haverá a colaboração de R$ 40,00 
(individual), que poderá ser pago com 
antecipação na DR. Mais informações 
pelos telefones: 2202-4545 / 2622-
0149, falar com Marlene ou Andréa.

J u n h o  a  A g o s t o  d e  2 0 1 6
VISITAS HOSPITALARES
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR
AUXÍLIO ANESTESIA CÔNJUGE
AUXÍLIO INSTRUMENTADOR TITULAR
AUXÍLIO INSTRUMENTADOR CÔNJUGE
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR REGIONAL
FICHAS CADASTRAIS (NOVOS SÓCIOS)
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA
ENTRADA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA

159
25

6
3
4

19
5

20
229

55
47

190
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UNEICEF se mantém atenta 
contra o andamento
do Projeto de Lei 268/2016

Tramitando na Câmara dos Deputados, o 
Projeto de Lei Complementar (PLP) 268/2016 
vem causando preocupação nas entidades 
representativas dos trabalhadores e aposen-
tados, sobretudo na UNEICEF. Isso porque, o 
PLP tem o objetivo de acabar com a paridade 
na representação dos participantes/patroci-
nadores nos fundos de pensão, reduzindo-as 
a um terço nos conselhos deliberativo e fis-
cal, enquanto que os outros dois terços serão 
ocupados por conselheiros indicados pela 

instituição patrocinadora e membros indepen-
dentes contratados no mercado.

A UNEICEF se posiciona contrária a mais 
esse ataque, que na prática, finda com a atu-
ação direta dos participantes e assistidos na 
escolha dos representantes nos conselhos 
fiscal e deliberativo dos fundos de pensão, o 
que acabaria por deixar o patrimônio dos tra-
balhadores nas mãos de pessoas e empresas 
alheias as necessidades dos beneficiários 
dos planos. 

O plano de saúde deve reembolsar o 
segurado pelas despesas que pagou com 
tratamento médico realizado em situação 
de urgência ou emergência por hospital 
não credenciado, ainda que o referido 
hospital integre expressamente tabela 
contratual que exclui da cobertura os hos-
pitais de alto custo.
Vamos entender melhor o tema:

Contrato de plano de saúde:
O contrato de plano de assistência à 

saúde é aquele por meio do qual a ope-
radora oferece aos usuários a cobertura 
de custos de atendimento e tratamento 
médico, hospitalar e laboratorial peran-
te profissionais, hospitais e laboratórios 
próprios ou credenciados, recebendo, 
em contraprestação, o pagamento de um 
preço.

Em regra, o contrato de plano de saú-
de poderá prever que a cobertura contra-
tada de médicos, hospitais e laboratórios 
ficará restrita à rede própria ou convenia-
da.

Essa previsão contida em quase to-
dos os contratos de plano de saúde não 
é, em princípio, abusiva.

Plano de saúde deve se responsabi-
lizar pelos serviços de urgência e emer-
gência ainda que fora da rede.

Mesmo que o contrato preveja que o 
plano de saúde só opera com rede pró-
pria e conveniada, caso se trate de uma 
situação de urgência ou emergência em 
que não for possível a utilização dos ser-
viços próprios ou conveniados, o plano de 
saúde terá o dever de ressarcir o cliente 
pelas despesas que ele efetuar em outros 
médicos ou hospitais.

Dessa forma, se o usuário do plano, 
em uma situação de urgência ou emer-
gência, tiver que ser atendido em um hos-
pital ou médico não credenciado, terá o 
direito de ser reembolsado pelo plano.

Se o contrato prever que o plano não 
se responsabiliza por atendimentos de ur-
gência fora da rede credenciada mesmo 
em casos de urgência e emergência, esta 
cláusula contratual é considerada abusiva 
e nula de pleno direito.

Esse entendimento já se encontra 
pacificado no STJ.

Consumidor, exerça o seu direito.

Matias Advogados Associados
Nathalie Diniz

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?

Empregados da CAIxA aceitam 
proposta de 8% de reajuste salarial

A greve dos bancários de 2016, em es-
pecial dos empregados da Caixa Econômi-
ca Federal (CEF), mostrou-se muito árdua, 
sendo considerada uma das mais difíceis 
dos últimos tempos. Isso porque, foram 32 
dias de paralisação diante da intransigência 
do banco que, ora apresentava propostas 
ínfimas, ora não queria mais negociar com 
os empregados. 

Porém, depois de muita luta e pressão, 
em assembleia ocorrida em 7 de outubro, 
foi acatada a proposta de 8% de reajuste 
salarial, 15% sobre o vale-alimentação, 13ª 
cesta alimentação e 10% de reajuste no tí-
quete refeição. 

Na proposta específica da CEF cons-
tam itens como: manutenção do SAÚDE 
CAIXA para dependentes diretos porta-
dores de deficiência permanente ou inca-
pazes, com idade superior a 27 anos, en-
quanto solteiros e sem renda proveniente 

de salário. Para o dependente indireto, fica 
garantida a inscrição na condição de de-
pendente indireto, mediante pagamento de 
mensalidade adicional de R$ 110,00 cada 
um, conforme previsto no RH 043. 

Há também pontos como:  PLR Adicio-
nal Caixa equivalente a 4% do lucro líquido 
garantido por dois anos; vale cultura, aos 
empregados que o requeiram e que tenham 
Remuneração Base igual ou inferior a 8 sa-
lários mínimos, conforme os termos esta-
belecidos pela Lei 12.761/20; entre outros 
pontos. A validade do acordo é até 31 de 
agosto de 2018. 

Para o Presidente da UNEICEF, Arman-
do Filardi, a greve de 2016 demonstrou mais 
uma vez como a categoria é unida e não 
tem medo de lutar pelos seus pleitos. “Foi 
um movimento coletivo dos bancários mui-
to grande. Parabenizo a todos pela grande 
luta”, ressalta Filardi.

Reembolso dos planos de saúde

Pág. 4 | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | 2016 | www.uneicef.com.br o economiário da ativa é a uneiCeF. A uneiCeF é o economiário da ativa!



DR de Niterói oferece linda festa 
aos associados aniversariantes 

Foi em clima de animação que os 
aniversariantes do primeiro semestre de 
2016 da Delegacia Regional da UNEI-
CEF de Niterói sopraram velinhas duran-
te a linda festa realizada no Charitas Aero 
Club, na cidade. O festejo, ocorrido no dia 
29 de junho, contou com a presença de 
diversos associados e seus familiares em 
uma confraternização com cerca de 200 
pessoas.

A festa foi embalada ao som de muita 
música ao vivo e contou, inclusive, com 
dançarinos que acompanhavam os asso-
ciados pelo salão. Além de um buffet deli-
cioso, os presentes puderam ainda rece-
ber brindes e desfrutar de uma mesa de 
bolo e doces. Entre os convidados ilus-
tres, estiveram presentes o Presidente da 
UNEICEF Armando Filardi e o Vice-pre-
sidente Sílvio Motta, que fizeram questão 
de comemorar com os associados.

Na ocasião, a Delegada da Regional 
de Niterói, Marlene Gomes Evangelista, 
agradeceu a presença de todos os asso-
ciados, bem como da Diretoria da UNEI-
CEF e ainda desejou felicitações aos ani-
versariantes de janeiro a junho.
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Dia 13 de dezembro,  às 13h,  na 
Associação Comercial  do Rio

Bancos privados querem 
abocanhar gestão do FGTS 

Participe da Festa de 
Natal da UNEICEF

Delegacia de São Paulo 
promove aula de dobradura 
em papel aos associados

Para celebrar mais um ano de vida 
dos colegas aniversariantes do segun-
do semestre de 2016, bem como fes-
tejar mais um fim de ano de atividades 
com os associados, a UNEICEF con-
vida seu quadro associativo locado no 
Rio de Janeiro, para participar da Fes-
ta de Natal e aniversariantes, a se rea-
lizar no dia 13 de dezembro, às 13h, na 
Associação Comercial do Rio, localiza-
da na Rua da Candelária 09, 14º andar, 
Centro do Rio de Janeiro. 

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 conquistadas ao longo desse 
ano de 2016.

Os convites devem ser retirados 
na Sede da Associação, localizada na 
Avenida Rio Branco, 174, 11º andar, 
Centro do Rio de Janeiro. Vale lembrar 
que sem os mesmos, os associados 
não terão acesso a festa. Mais infor-
mações podem ser obtidas através do 
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!

O Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) foi criado em 1966 com 
o intuito de ser um pecúlio para os casos 
de aposentadoria, morte ou invalidez do 
trabalhador. No final dos anos de 1980, 
o FGTS ganhou novas atribuições advin-
das da Constituição Cidadã de 1988 e, 
após esse advento, a administração do 
fundo passou a ser feita exclusivamente 
pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Hoje, o FGTS é um fundo sólido 
com um papel importante tanto no lado 
do seu passivo, a restituição da pou-
pança forçada e o pagamento do sinis-
tro pela demissão, como do lado do ati-
vo, financiando boa parte das políticas 

públicas do país. É um patrimônio do 
trabalhador garantido pela Constituição 
Federal, regulado pelo artigo 20, da lei 
5.107/66, que tem natureza trabalhista e 
social. O valor acumulado é usado para 
financiar habitação, saneamento e in-
fraestrutura em geral, com taxas abaixo 
do mercado.

No entanto, no ano que completa 50 
décadas na Caixa, o fundo sofre ame-
aças do governo, que pretende permitir 
que bancos privados se apoderem de 
mais de R$ 300 bilhões. Esses bancos, 
por sua vez, buscam, há tempos, ocu-
par esse lugar da Caixa, agora com as 
investidas mais fortes do governo de 

Michel Temer, as ameaças se tornaram 
mais reais e amedrontadoras. 

Essas tentativas de tirar os FGTS 
da gestão da CEF reforçam a neces-
sária e constante luta dos empregados 
e das associações ligadas ao pessoal 
da Caixa na defesa do banco. “Os in-
teresses da iniciativa privada rondam a 
montanha de recursos do fundo, que na 
verdade é uma poupança bilionária dos 
trabalhadores brasileiros. Caso o Fun-
do saia da Caixa e vá para as mãos de 
instituições financeiras privadas, com 
certeza ele perderá sua função social”, 
declara Armando Filardi, Presidente da 
UNEICEF. 

Em comemoração ao aniversário 
da Delegada Maria Conceição Mar-
tin, a Delegacia Regional da UNEI-
CEF em São Paulo, realizou em se-
tembro uma aula de dobradura em 

papel, ministrada pelo professor 
Hosaná Dantas. O evento, realizado 
na Sede da DR, contou com a par-
ticipação de inúmeros associados e 
convidados. 

FalecimentosFalecimentos

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

É com extremo pesar que a 
Diretoria da UNEICEF comunica 
o falecimento dos queridos e estimados 
colegas e associados desta Entidade.

Antônio Madial, falecido em 
09/06/2016, São Paulo; Carlos Rubens 
de Souza, falecido em 16/07/2016, 
Rio de Janeiro; Delson Gonçalves 
Moreira, falecido em 11/06/2016, Rio 
de Janeiro; Elisa Dantas Pires, falecida 
em 29/07/2016, Pernambuco; Elizabeth 
Gonçalves da Silva, falecida em 
27/07/2016, Rio de Janeiro; Felícia 
Bieleski, falecida em 21/07/2016, Santa 
Catarina; Hélio Teixeira dos Santos, 
falecido em 01/07/2016, Rio de Janeiro; 
Jarbas da Silva Vargas, falecido em 
01/07/2016, Rio de Janeiro; Maria de 
Lourdes Bonfim Pereira Gomes, 
falecida em 23/05/2016, Sergipe; Maria 
José Macedo de Brito Bastos, 
falecida em 16/07/2016, Rio de Janeiro; 
Maria Rodrigues Amares, falecida 
em 14/07/2016; Sheila Brito de Mello, 
falecida em 14/06/2016; Waldemir Alves 
da Silva, falecido em 29/07/2016, Rio de 
Janeiro; Beatriz Soares dos Santos 
da Silva, falecida em 06/08/2016, Rio 
de Janeiro; Dalva Galvão Zamorano, 
falecida em 12/08/2016, Rio de Janeiro; 
Deidamia Garcia de Zuniga, 
falecida em 12/08/2016, Rio de Janeiro; 
Dirce Garrido Guimarães, falecida 
em 08/08/2016, Rio de Janeiro; Milton 
Alagão Fragoso, falecido em 28/07/2016, 
Rio de Janeiro; Paulo Rosa Manhães, 
falecido em 03/08/2016, Rio de Janeiro. 
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FESTA JUNINA

CINEMA EM SC

COLESTEROL

Histórias e estórias

CONCLUSãO DIVERTIDA

O SOL é PARA TODOS

PASSEIO DOMINICAL

FISCALIZAÇãO 

OSSOS FORTES

VOTO DE MINERVA

No mês de junho os associa-
dos da Delegacia Regional 
da UNEICEF de São Paulo, 
puderam participar de uma 
animada Festa Junina, na 
Sede da DR. O evento teve 
a participação e alegria dos 
colegas paulistanos. 

Todas as segundas e quar-
tas, às 14h45, acontece na 
Associação Catarinense de 
Aposentados e Pensionistas 
(ACACEF), o CINEMA ACA-
CEF. O filme do dia 26 de ou-
tubro foi ‘ADEUS, MENINOS’, 
produção franco-alemã dirigi-
da por Louis Malle e, excep-
cionalmente este mês o evento 
acontecerá as quartas-feiras. A 
entrada é gratuita e ainda dará 
direito a pipoca, cafezinho, bis-
coitos e bolachas. A ACACEF 
fica na Rua Vidal Ramos, 53, 
edifício Cristal Center, 11º an-
dar, sala 1102, Florianópolis 
SC. Telefone: (48) 3223-6059.

Entre os bons motivos para 
consumir o milagroso óleo 
de coco estão as suas pro-
priedades que favorecem 
a perda de peso e redução 
do colesterol ruim. No en-
tanto, é preciso atentar se 
o produto é 100% natural e 
aí é só usar a imaginação 
e colocá-lo em diversas re-
ceitas, tanto doces quanto 
salgadas.  

Correspondência interestadual entre duas comadres, publicada em 
jornal do Rio: “Cátia está agora na aula de catecismo. Ela e Marcos 
vão comigo à missa na igreja de Nossa Senhora das Graças e, logo 
após, é o catecismo. No primeiro dia a professora ensinou a fazer 
o “sinal da cruz” (ela já sabia) e explicou que “Deus manda fazer 
uma cruzinha na testa que é para tirar todos os maus pensamentos 
das cabecinhas das crianças. Depois, uma cruzinha na boca que é 
para tirar todas as más palavras e xingamentos das boquinhas de-
las. E, por fim, uma cruzinha no peito que é para tirar as mágoas e 
as raivas dos corações das crianças”. Ela logo perguntou o que que 
era mágoa e porque o coração da criança tem raiva... A professora 
explicou que, “de vez em quando, a mãe tem que dar castigo aos fi-
lhos desobedientes e até mesmo dar umas palmadas, e, quando isto 
acontece, a criança que apanhou geralmente fica com raiva e pensa 
em teimar e fazer malcriações piores”. Então, quando chegamos em 
casa, ela contou tudo direitinho para o pai e não deixou de concluir: 
“A professora falou muito bem, mas esqueceu uma coisa. Ensinar a 
gente a fazer uma cruzinha na bundinha que é para tirar a dor que a 
gente sente quando ganha umas palmadas da mamãe”.

Diálogo entre um analista e uma criança, menino esquizofrênico, 
com idade física de 9 anos e idade mental e 4 anos.
- O passado é longe? – pergunta ele.
- Sim, o passado é longe – repete o médico.
-O que vem depois do passado? – insiste o pequeno.
O analista emudece e o garoto, como num súbito “achado”, desafia:
- Não sabe, hein, seu bobo?...O que vem depois é o infinito!
Noutra ocasião, ao sair do cinema, a mãe lhe falava do enredo do 
filme:
- Viu, meu filho? Daqui a alguns anos os homens poderão ir à lua!
-Mas ao sol eles não poderão ir, mamãe, porque o sol vem até nós! 
– finalizou a criança.

Novamente, as sombras. Na caminhada para o Maracanã (RJ), 
assisto, na calçada do posto de gasolina da esquina de Maxwell 
com Felipe Camarão, a brincadeira do pai com o filho, ambos 
risonhos no descontraído passeio dominical. O pai para de andar, 
dá um estratégico recuo de corpo e aponta para as sombras dos 
dois projetadas paralelamente na calçada: -Veja, meu filho, veja! 
Você já está da altura do papai! O menino ri abertamente, uma 
risada própria de uma infância feliz em que a verdade do pai é 
também a sua, daquele pai que lhe segura firmemente a mão e o 
leva para frente, soberano, convidando-o a atravessar a esplên-
dida manhã de sol daquele dia de outubro.

Viu algum produto, alimento 
ou remédio fora da data de 
validade? Denuncie esses 
e outros tipos de irregulari-
dades à vigilância sanitária. 
Os comunicados podem 
ser realizados por meio do 
Disque 160. Todas as liga-
ções são anônimas, e as 
reclamações que chegam à 
ouvidoria são apuradas por 
agentes da vigilância sani-
tária.

A perda de massa óssea 
é um problema que atinge 
cada vez mais pessoas no 
Brasil, por isso, como pre-
venir é sempre melhor do 
que remediar, a dica é con-
sumir alimentos ricos em 
cálcio, vitamina D e ômega 
3. Entre os exemplos desta-
cam-se: o leite, a sardinha, 
a soja e a linhaça, que são 
excelentes aliados da prote-
ção dos ossos, contribuindo 
para evitar a osteoporose. 

Apesar do fim do voto de 
minerva ter sido aprovado 
no âmbito da Diretoria Exe-
cutiva da Funcef, em me-
ados de abril, a UNEICEF 
pede agora que a extinção 
ocorra em todos os órgãos 
da Fundação, incluindo os 
Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. O exercício do voto 
de qualidade promove de-
cisões unilaterais da Caixa 
sobre a Funcef, e somente 
com seu término é que a 
Entidade poderá ter uma 
gestão efetivamente trans-
parente, democrática e de 
justiça em defesa dos inte-
resses dos participantes e 
assistidos. 

* Advogado aposentado da 
CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado a ABI e a UBE
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As palavras de 
agradecimento

ANÚNCIO

Festa celebra aniversariantes do 
semestre da Delegacia
Regional do Sergipe 

Delegacia de 
Pernambuco celebra 
São João em parceria 
com APCEF/PE

Em agradecimento a assistência 
prestada pela UNEICEF, a associa-
da Nair Rosa Lins, enviou uma pe-
quena nota, escrita a mão, demos-
trando sua consideração e carinho 
para com os amigos e funcionários 
da Associação.

Veja a declaração na íntegra:

Em celebração aos aniversa-
riantes do semestre, a Delegacia 
Regional de Sergipe, realizou no dia 
10 de junho, no Sindicato dos Ban-
cários local, um animado arraiá fes-
tivo junino. O festejo, contou com a 
participação de vários associados, 
que além de comemorar puderam 
se deliciar com as comidas típicas, 

bebidas e muitos sorteios
Durante o evento foram distribuí-

dos inúmeros presentes aos associa-
dos aniversariantes, mas o sortudo da 
vez foi o sócio aposentado José Ario-
svaldo Marques, que foi contemplado 
com um lindo balaio. Quem recebeu o 
presente foi sua filha Quércia, que es-
teve o representando. 

Os associados da Delegacia Regio-
nal de Pernambuco participaram em ju-
lho, da festa de São João realizada em 
parceria com a APCEF/PE. O festejo reu-
niu diversos associados, além da Dele-
gada da Regional, Joana D’arc, que sem-
pre se faz presente nos eventos da DR. 

Para quem ainda não sabe, a 
UNEICEF é uma Entidade que tem 
como um de seus principais objetivos 
defender os direitos dos aposenta-
dos, pensionistas e ativos da Caixa 
e oferecer mais benefícios ao seu 
quadro associativo, por isso busca 
sempre novos contratos com convê-
nios e formas de proporcionar mais 
qualidade vida ao quadro social. 

Além dos inúmeros estabeleci-
mentos, a Associação também pres-

ta visitas hospitalares e a domicilio, 
oferece atendimento de emergência 
24 horas, assistência jurídica, farmá-
cia, organiza simpósios, festas e pas-
seios regionais.

A UNEICEF também preza pela 
clara comunicação com o quadro 
social, por isso, além dos jornais im-
presso, a Entidade mantém seu site 
e rede social sempre atualizados de 
forma a inteirar o associado sobre 
tudo o que acontece na Associação 
e na CAIXA. 

Isso sem contar que a Entidade 
possui diversas regionais espalha-
das pelo país, onde os sócios podem 
usufruir dos benefícios e atuação da 
UNEICEF através das Delegacias. 
Ainda não é associado? Então ve-
nha agora mesmo para Associação 
e obtenha inúmeros benefícios e 
vantagens. Informações sobre filia-
ção através dos telefones: (21) 2262-
0767 ou (21) 2544-9936.
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