
Em seu quinquagésimo quarto aniversário, a UNEI agradece àqueles que são a 
razão de sua existência e o propósito de suas lutas: os associados, sejam eles econo-
miários da ativa, aposentados ou pensionistas da CAIXA. A Diretoria da UNEI não po-
deria deixar também de expressar sua gratidão aos funcionários, entidades co-irmãs e 
a todos que fizeram e fazem parte de sua história.

Confira as matérias especiais sobre a fundação da UNEI nas páginas 3, 6 e 7

Anos dA UnEI

SAÚDE CAIXA descredencia clínicas sem autorização do Ministério da Saúde
(Página 5)
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Associação celebra seu aniversário com muita música e alegria
As comemorações pelo aniversário de 54 anos da 

União Nacional dos Economiários começaram com a 
realização de uma missa no Convento de Santo Antô-
nio, no Largo da Carioca, no dia 27 de junho. A cele-
bração eucarística foi feita pelo Frei Guido Scottini e 
contou com a participação do Coral das Associações, 
que entoou canções que emocionaram os presentes.

Após a missa, houve uma recepção para os as-
sociados e para a Diretoria da UNEI na sede da asso-
ciação, uma festa com direito a muita música, alegria 
e descontração. “Estamos festejando os 54 anos da 
mais antiga associação de aposentados do Brasil e es-
tamos muito felizes por todas as conquistas da UNEI 
até hoje e está sendo muito bom rever os amigos”, de-
clarou o Presidente Armando Filardi.

O Presidente ainda protestou pela situação do pla-
no SAÚDE CAIXA e desabafou: “É muito difícil ficar in-
diferente em relação à perda dos 1745 leitos do SAÚDE 
CAIXA. Isso é um absurdo! Nós não vamos desistir”. 
Ele também aproveitou a ocasião para conclamar os 
associados a defenderem a FUNCEF, que é o presen-
te e o futuro dos economiários, e também convidou a 
todos a ajudarem a aumentar o quadro social da UNEI, 
incentivando a adesão de novos sócios. 

Estiveram presentes ainda importantes represen-
tantes de outras entidades do mundo economiário, 
como Lygia Bastos, da COOPERFORTE; Helio Bar-
cia; Paulo César Matileti e Vinícius, do Sindicato dos 
Bancários; Olívio Gomes Vieira e Severino Caldas, 
da APACEF; Vera Barbosa, da ASASBNH/CEF; o ex-
Presidente José Gabrielense e Silvio Motta, Delegado 
Regional de Niterói.

O aniversário da UNEI é de fato um momento de 
grande alegria para todos. Com a comemoração, vie-
ram também os desejos sinceros de associados e 
diretores de que a associação realize cada vez mais 
conquistas para os economiários e que, no próximo 
aniversário, a UNEI tenha mais motivos para comemo-
rar junto com seus associados. 

Os associados participaram da missa em comemoração 
ao aniversário da UNEI, no Convento de Santo Antônio
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Não há infortúnio maior do que 
esperar o infortúnio

Os nossos infortúnios tiveram início em 
23/03/2011, na atual administração do SAÚ-
DE CAIXA, com o descredenciamento, de 
uma só vez, de oito (8) hospitais e clínicas 

no Rio de Janeiro. Solicitei e fui, acompanhado de Di-
retores da UNEI, a um encontro com a representante 
da GIPES/RJ para rogar que não fizessem tão gran-
de brutalidade, já que estavam baseados em uma lei 
que trata de licitações (8.666/93), e que já havia sido 
modificada por outras cinco leis. O motivo, segundo 
informações, seria a falta de “alguns papéis”. Pronta-
mente, oferecemos nossa colaboração por meio de 
nosso Serviço Social e da Diretoria de Saúde e Bem 
Estar, solicitando simplesmente a relação dos docu-
mentos que faltavam e os nomes dos estabelecimen-
tos devedores dos mesmos. Foram-nos prometidas 
essas informações. Uma semana após nossa visita, 
fomos surpreendidos por uma nova relação com mais 
8 (oito) hospitais descredenciados – foi essa a respos-
ta que recebemos ao nosso oferecimento de ajuda. 
Novamente, solicitamos um encontro e fomos recebi-
dos. Dessa segunda reunião, nos ficou uma péssima 
impressão: a de um descaso aos nossos argumentos 
e que mostravam, claramente, com ares de superiori-
dade e até deboche às nossas preocupações, acom-
panhados de sorrisos de soslaio com alguns colegas 
presentes as mesmas. Nessas reuniões, os represen-
tantes da GIPES/RJ sempre convocavam represen-
tantes de outras instituições que defendem os interes-
ses dos economiários. Talvez, para nos dar a impres-
são que suas medidas eram corretas e aceitas pelos 
presentes. Saímos desse último encontro desiludidos, 
desesperançados, esbofeteados diante da não acei-
tação da nossa ajuda, na tentativa de resolver a falta 
“desses papéis” que nos pareciam, já na época, muito 
menos importantes do que as consequências que ad-
viriam de tão impensadas e irresponsáveis medidas 
contra nosso sistema de saúde. 

Sozinhos, começamos a recorrer às autoridades 
maiores da empresa, do mundo administrativo e polí-
tico do nosso Governo. Enviamos ofícios e e-mails a 
toda bancada parlamentar do nosso estado - 33 De-
putados e 3 Senadores, na época recém eleitos – to-
dos como nós, também usuários do SAÚDE CAIXA 
no Rio e em Brasília. Denunciamos o desatino admi-
nistrativo à Agência Nacional de Saúde (ANS). Recor-
remos à direção do SAÚDE CAIXA, ao Presidente da 
Caixa Econômica (Dr. Jorge Hereda) e à Presidência 
do Sindicato dos Bancários/RJ. Recentemente, envia-
mos telegrama a excelentíssima Sra. Dilma Roussef e 
ao Chefe da Secretaria da Presidência da República, 

Dr. Gilberto de Carvalho, denunciando os MALFEI-
TOS que persistem. Os dois telegramas, bem como 
a resposta recebida, estão publicados nessa edição. 
Agora só nos resta o Ministério Público e a imprensa 
escrita e falada, o que sinceramente não gostaria de 
fazer, pois as explorações políticas contra a ação do 
governo não nos seriam prazerosas, vale dizer muito 
desagradáveis. 

Nada foi resolvido. Oferecem, eventualmente, 
migalhas maquiavélicas, pequenos aumentos nos 
valores de certos procedimentos médicos. Os des-
credenciamentos continuam já há algum tempo e ain-
da agora. Os visados são os profissionais médicos 
e paramédicos. Os 1.745 leitos continuam fora dos 
nossos sistemas de atendimentos. O silêncio e a não 
resposta às nossas denúncias parecem um tácito re-
conhecimento aos seus erros injustificados e indefen-
sáveis cometidos até agora. Tenho certeza que estou 
cumprindo com meus deveres e obrigações. Eles não! 
Furtaram dos economiários seus direitos e prerroga-
tivas. Somos, portanto, obrigados a continuar nesse 
conflito. Se desistirmos ou se nos omitirmos signifi-
cará que eles venceram! Mais uma vez o mal e as 
injustiças prevaleceriam em nossa amada instituição. 
Tudo que começa a existir possui uma causa dessa 
existência. Certamente iremos saber com o passar do 
tempo os verdadeiros motivos de sua existência. Já 
concluímos que a Lei 8.666/93 não é o motivo para o 
desmantelamento de nosso sistema de assistência à 
saúde. 

Eles necessitam, por obrigação moral, explicar 
porque somente o SAÚDE CAIXA descredenciou e 
continua a descredenciar estabelecimentos profis-
sionais de saúde com base nessa lei. Saibam que 
o Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, BNDES, 
Furnas, INSS, Banco Central, Eletronuclear e Cor-
reios, de certa forma nossos co-irmãos, instituições 
diretamente ligadas ao Governo Federal, como nós, 
teoricamente também obrigadas a obedecer essa re-
ferida lei, conduzem, de forma inteligente, honesta e 
responsável sua gestões em assunto de saúde. Vale 
dizer, continuam com os convênios dos hospitais que 
nos foram descredenciados: Policlínica de Botafogo, 
Casa de Portugal, Hospital de Penitência, Clínica 
São Carlos, Hospital Israelita, Amiu Jacarepaguá, 
Cardiobarra, Clínica Sorocaba, Hospital Mario Kröe-
ff, Pronto Baby e certamente outros em vários esta-
dos do nosso Brasil. 

Lamentavelmente, não sabemos se outros esta-
dos estão vivendo o mesmo problema. Sei por acaso 
que na capital de São Paulo não tem havido grandes 

problemas, mas na cidade de Santos parece que a si-
tuação está desalentadora. O abandono em vários es-
tados, certamente, deve estar acontecendo e, se esti-
ver, rogamos aos economiários sendo ou não sócios 
da UNEI que estejam com os mesmos problemas, que 
mandem para nossa associação as denúncias dos ab-
surdos que vem ocorrendo. INFORTÚNIOS já aconte-
ceram e continuarão a acontecer: morte de colega no 
Maranhão por falta de atendimento, denunciado pelo 
Sindicato dos Bancários do Piauí; perda de toda ou 
grande parcela das economias dos aposentados e as-
sistidos pelo SAÚDE CAIXA para conseguir assistên-
cia médica por conta própria. 

VOCÊS NOS DEVEM UMA EXPLICAÇÃO. Basta 
de responsabilizar a Lei 8.666/93. Respondam as nos-
sas denúncias. Por que só o SAÚDE CAIXA mantém 
esse absurdo administrativo inexplicável? Mudem, por 
favor, esse curso administrativo. Entendo que quando 
suas forças dependem de outros, elas acabarão cain-
do. Os dias vão passar e de repente tudo já foi, não 
existe mais. Voltar atrás e corrigir nossos erros não 
são motivos de vergonha, ao contrário, é dignificante. 
Muitas vezes os médicos são obrigados a mudar um 
diagnóstico e um tratamento que vem sendo imposto, 
quando, na evolução da doença surgem outros sinais 
e sintomas que determinam consequências inespera-
das, mostrando o surgimento de outra moléstia. Se 
ocorrerem outras mortes ou falências financeiras de 
colegas por falta de assistência, os responsáveis não 
podem ser considerados cidadãos inimputáveis como 
os índios, crianças, dementes etc. Terão que respon-
der por suas condutas imprudentes ou até criminosas. 
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas 
usadas, que já que tem a forma de nosso corpo, e 
esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre 
aos mesmos lugares. É o tempo da TRAVESSIA, e se 
não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre, à 
margem de nos mesmos” Fernando Pessoa. 

Sinceramente, nossos desencontros político-ad-
ministrativos precisam ter um fim sem rancor ou mal 
estar. 

Seremos veementes em agradecer-lhes a inver-
são desse curso em que estamos. Claro que aceitare-
mos, escravos que somos do bom senso de critérios 
técnicos assistenciais, mas não por outras razões, 
como falta de “certos papéis”. 

Que os Deuses nos ajudem na solução dessa in-
findável questão.

Armando Filardi
Presidente da UNEI

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

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

Há meses, uma questão vem afligindo os usuários do SAÚDE CAIXA: o descredenciamento de 
clínicas, médicos e hospitais. Em um curto espaço de tempo, 18 hospitais foram descredenciados, 
fazendo com que 1745 leitos não estejam mais à disposição dos usuários. Engajada na luta contra os 
descredenciamentos, a Diretoria da UNEI vem recorrendo às mais diversas autoridades, como a ANS, 
o Presidente da CAIXA e, até mesmo, a Presidente Dilma Rousseff, para tentar solucionar o problema. 
Para saber o que os associados pensam sobre a questão, a UNEI pergunta:

Associados opinam sobre os 
descredenciamentos no SAÚDE CAIXA

Como você avalia os descredenciamentos de médicos e hospitais pelo SAÚDE CAIXA?

Eu uso muito os médicos do SAÚDE CAIXA e a minha esposa também. Até agora, não posso recla-
mar de nada porque eu tenho sido atendido. Mas eu acho que essa campanha da UNEI é uma medida 
muito boa, por querer organizar e resolver essa falta que eles estão fazendo aos aposentados e pensio-
nistas. Eu aprovo essa campanha da UNEI contra os descredenciamentos, está muito certo.

Alfredo Adalberto Gouveia

Algumas clínicas médicas eu uso na forma particular porque não têm mais credenciamento dos médi-
cos particulares. A Policlínica de Botafogo e a Casa de Saúde São José fazem falta. Eu achei isso muito 
ruim, porque, além de ser mais perto da minha casa, na Zona Sul quase não tem hospitais bons para 
atender. Os melhores não têm credenciamento, é ruim demais, nós temos que procurar outros mais 
longe. Eu acho isso uma injustiça. A gente trabalhou tantos anos e agora não tem direito a um hospital.

Ecila Valdivia G. do Amaral

Eu senti falta de alguns médicos. Senti falta do meu neurologista, isso está me fazendo muita falta, e do 
meu cardiologista, que agora está atendendo num hospital que está difícil fazer contato com ele e marcar 

consulta, então eu acabo fazendo consulta médica particular. Eu fui pega de surpresa, na hora em que 
eu fui marcar uma consulta é que me avisaram que eles não tinham mais credenciamento. Eu acho 
essa política de descredenciamento muito prejudicial para o funcionário e para o assistido pela CAIXA. 
Eu ainda não precisei de hospital nesse período, mas eu sinto muita falta sim, porque eu já precisei em 

outras ocasiões e fui muito bem atendida. Eu estou sempre consultando a relação de médicos para ver se 
já saíram e para não procurá-los numa emergência. Que surta efeito essa campanha da UNEI.

Maria Alexandrina Monteiro Pinheiro Guimarães
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Chapa 1 vence eleições para os Conselhos da FUNCEF
As eleições, 

real izadas en-
tre os dias 7 e 11 
de maio, para os 
Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal da 
FUNCEF deram 
vitória à Chapa 1 - 

Movimento pela FUNCEF. Os novos 
membros são Antonio Luiz Fermino, 
Regina Maria da Costa Britto Perei-
ra, Francisco Vagner Dantas Leite e 

Marco Antonio de Oliveira Moita, que 
foram nomeados no dia 30 de maio.

A chapa vencedora teve o total de 
12.936 votos ao final da eleição. Tam-
bém participaram das eleições outras 
quatro chapas, foram elas: Chapa 2 
– Chapa d@s Associad@s, que rece-
beu 8.735 votos, Chapa 3 – FUNCEF 
de Base e Independente, com 4.660, 
Chapa 4 – Renovação na FUNCEF, 
escolhida por 4.536 participantes 
e Chapa 5 – Alternativa, votada por 

2.553 eleitores. Ainda totalizaram 531 
votos nulos e 474 votos brancos. 

A UNEI acredita que a Chapa 1 
foi realmente a melhor escolha para 
a FUNCEF e saúda aos novos con-
selheiros e a todos os 33.420 parti-
cipantes das eleições, entre ativos, 
aposentados e pensionistas. Vocês 
contribuíram para escolher os novos 
conselheiros da Fundação e devem 
continuar participando para que a 
FUNCEF melhore constantemente.
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Ministério da Saúde relata que clínicas descredenciadas pelo 
SAÚDE CAIXA ainda estão em processo de análise na ANS

Frente ao descredenciamento de 18 clínicas e 
hospitais e à perda de 1745 leitos pelo plano 
SAÚDE CAIXA, a UNEI não ficou de braços 

cruzados e recorreu à autoridade mais importante 
do Brasil: a Presidenta Dilma Rousseff. O Presi-
dente da UNEI, Armando Filardi, enviou dois tele-
gramas à Presidência da República: um para o Dr. 
Gilberto Carvalho, Secretário Geral, e outro para a 
Presidenta. Nos documentos, ele explica a questão 
do descredenciamento de hospitais, casas de saú-
de e clínicas.

Esta foi uma atitude de protesto contra a injus-
tiça que os empregados da ativa e aposentados do 
maior banco social da América Latina – a Caixa 

Econômica Federal – estão passando. A UNEI não 
aceita tamanho malfeito e faz de tudo para resolver 
essa política incorreta e mal executada.

Em resposta aos telegramas enviados, a UNEI 
recebeu um ofício do Gabinete Pessoal da Presi-
dência da República, em 15 de maio, no qual cons-
ta que o Gabinete tomou conhecimento do assunto 
e encaminhou a questão ao Ministério da Saúde. 
No dia 3 de julho, a UNEI recebeu um novo ofício, 
desta vez oriundo do Gabinete do Ministro da Saú-
de, com um memorando elaborado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contendo 
informações sobre o caso, incluindo uma lista dos 
processos que tratam das solicitações de alteração 

da rede assistencial requeridas pela CAIXA.
O documento revela que, além de outros es-

tados estarem sofrendo com o mesmo problema, 
alguns dos hospitais e clínicas já descredenciados 
pelo SAÚDE CAIXA ainda estão em processo de 
análise na Gerência de Estrutura e Manutenção 
dos Produtos da ANS e não poderiam ter sido ex-
cluídos da rede de credenciados do plano, como 
é o caso, por exemplo, da Clínica São Carlos e da 
Casa de Portugal. 

A resposta do Ministério de Saúde é o indício 
de que existe luz no fim do túnel e vem renovar o 
fôlego da UNEI na luta contra as irregularidades 
nos descredenciamentos pelo SAÚDE CAIXA.

Ofício enviado à Presidência da República, em 14 de maio de 2012 Trechos da resposta do Ministério da Saúde, contendo relatório da ANS, datado em 03 de julho de 2012 
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Rio de janeiro, 14 de maio de 2012.

À
Excelentíssima Senhora
Dra. Dilma Rouseff
Presidenta da República Federativa do Brasil

Senhora Presidenta,

 A União Nacional dos Economiários - UNEI – recorre à eminente e ilustre Presidenta 
e cidadã, para o seu ultimo grito de protesto pelo o que vem sofrendo os empregados da ativa e 
aposentados da Caixa Econômica - maior banco social da America latina – consorte de seu vitorioso 
projeto de dar assistência ao povo brasileiro. Seu quadro funcional tem sido cerceado e, de certa 
forma, coagido pelos MALFEITOS que vêm desmantelando o plano de saúde da categoria. Além 
de defasados e lesados em seus benefícios, desde a época de FHC, agora, têm os seus direitos 
transgredidos por medidas arbitrárias dos gestores do nosso plano de saúde que, num prazo de 
2 (dois) meses, somente no Rio de Janeiro, descredenciaram 18(dezoito) hospitais e clinicas, 
retirando do sistema de hospitalização  um total de 1740 leitos em quartos e CTI. O plano Saúde/
Caixa tem sido constantemente desmantelado pelos erros dos seus dirigentes. Esperamos que V. 
Exa. lance seu olhar sobre outros malfeitos que, também vem acontecendo em outros seguimentos 
da administração pública. Confiando plenamente em vossa faculdade de compreender toda a nossa 
angústia, estamos esperançosos e confiantes, na sua mediação e, até mesmo numa intervenção, 
para que esses desmandos não venham afetar, ainda mais, aquilo que temos de mais precioso que é 
a saúde. Respeitosamente e escusando-nos pelos possíveis excessos motivados pela preocupação 
e desespero que nos vêm acometendo há vários meses.

Atenciosamente, 

Armando Filardi
Presidente da Unei
 

Confira em nosso site (www.unei.com.br) a 
íntegra de todos os ofícios enviados pela 
UNEI, bem como os recebidos do Ministério 
da Saúde, da Presidência da República e da 
Agência Nacional de Saúde.
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ANoS DA UNEI:
AUnião Nacional dos Economiários – UNEI é uma as-

sociação de economiários aposentados, pensionistas 
e ativos, sob a forma de pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, fundada em 24 de junho de 

1958. Tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, e atualmen-
te abrange também dezenove Delegacias Regionais instaladas 
em Alagoas, Bahia, Belo Horizonte, Brasília, Ceará, Espírito 
Santo, Juiz de Fora, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Niterói, 
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Uberlândia. 

Objetiva congregar os economiários, prestar-lhes assis-
tência, conceder-lhes benefícios e defender os interesses da 
classe nas áreas administrativas e jurídicas, promovendo ou 
apoiando reivindicações de caráter individual ou coletivo. 

Na forma do seu Estatuto, aprovado em 30.11.2005, seus 
poderes sociais são a Assembleia Geral, o Conselho Delibera-
tivo (onze membros titulares), o Conselho Fiscal (três membros 
efetivos e três suplentes) e a Diretoria Executiva (sete membros 
efetivos e cinco suplentes). O quadro social compõe-se de só-
cios efetivos, aspirantes e pensionistas. Efetivos são os econo-
miários aposentados; aspirantes, os servidores em atividade da 
Caixa Econômica Federal; pensionistas, os que, na qualidade 
de beneficiários dos sócios efetivos e aspirantes, venham, após 
a morte destes, filiar-se à UNEI. Recentemente foram criadas 
categorias de sócios honorários e beneméritos, ambas para 
homenagear funcionários que se destacaram na Caixa Econô-
mica Federal, FUNCEF e UNEI, bem como as de sócios con-
tribuintes, para pessoas não obrigatoriamente ligadas à Caixa 
Econômica Federal, e facultativos.

QUEM É E O QUE FAZ
É hoje uma das maiores associações economiárias do país, 

abrigando no seu quadro, até maio de 2012, cerca de 5965 
associados. Oferece assistência social 24 horas, com atendi-
mento emergencial aos sábados, domingos e feriados, e visitas 
hospitalares e domiciliares; farmácia com medicamentos ofere-
cidos a preços acessíveis; auxílio-funeral e auxílio-anestesia; 
vales emergenciais, assistência jurídica, seguros pessoais, 
residenciais e de automóveis, festas dos aniversariantes do 
mês, com premiações; convênios com instituições de ensino 
de diversos graus, academias (exercícios físicos), cursos de 

idiomas, de informática, danças de salão, autoescolas, clínicas 
odontológicas, agências de turismo, drogarias e farmácias de 
manipulação, óticas, firmas de móveis e decorações, funerá-
rias; convênios com o SESI e com a Associação Comercial do 
Rio de Janeiro; um jornal de circulação nacional, distribuído 
gratuitamente, com tiragem de 8.000 exemplares. 

QUANDO, COMO E ONDE COMEÇOU
A 24 de junho de 2012, a UNEI comemorou o fato de, há 

54 anos, um grupo de servidores da antiga Caixa Econômica 
Federal do Rio de Janeiro ter fundado uma associação para 
cuidar dos interesses dos aposentados, com o nome inicial 
de USICE – União dos Servidores Inativos da Caixa Econô-
mica, nome modificado pela Assembleia Geral Extraordinária 
de 04.06.1970 para União Nacional dos Economiários Inativos 
(UNEI), mas em 1977 adotou-se, definitivamente, sob a mesma 
sigla, o título de União Nacional dos Economiários. 

Na ata da fundação constam os nomes de Ermelindo Men-
des Lopes, Armando de Pinho, Guilherme Greenhalgh, Murilo 
França, Wilson Nogueira Pinto, Antonio Pereira Martins Junior, 
Bento Malafaia, Heitor de Pinho, Jorge Rodrigues da Silveira, 
Raul Lima, Pedro Paulo Mota, Antonio Manuel Ortigão Sam-
paio, Oswaldo Gonçalves da Cunha, Alberto Ramos e Silva, 
Hildebrando Rodrigues da Silva Chaves, Miguel Alves de Mes-
quita, Paulo Rodrigues, José Pestana Henriques, Mario Pontu-
al Machado, José Amado Junior, Virgilio Couto, Carlos Corrêa, 
Heitor de Segadas Vianna, Milton Bayma, Oto Rumann Soares, 
Mario de Moura Almeida e Hilton Rodrigues da Silva Chaves, 
todos aposentados na época e já falecidos atualmente. 

Foram eleitos presidentes: Ermelindo Mendes Lopes 
(1958/65), Carlos Campos (1966/67), Paulo Kich Monteiro 
(l968/71), Wolney da Rocha Braune (1972/1989), sendo que, de 
6 de agosto de 1972 até março de 1973, a presidência foi exer-
cida por David Simon, então vice-presidente, quando o Braune 
sofreu sério acidente automobilístico. Com o falecimento do 
Braune em 1989, o Conselho Deliberativo indicou Waldyr Luz 
para o cargo, até o término do mandato do Braune, em janeiro 
de 1992, todos já falecidos. Álvaro Robin Romano ocupou a 
presidência, com mais três reeleições, até 2004, quando Yona 
Dias Monteiro o sucedeu (2004 a 2006). A seguir, José Gabrie-
lense Gomes Duarte foi o titular do cargo desde janeiro de 2007 

até 15 de janeiro de 2010, data da posse do novo (e atual) titular 
eleito, Dr. Armando Filardi.

SEDES – RIO DE JANEIRO
A partir da sua instalação, a UNEI, sob a denominação ini-

cial de USICE- União dos Servidores Inativos da Caixa Econô-
mica, funcionou nas seguintes sedes: no segundo andar do edi-
fício da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro da Treze de 
Maio (demolido), mais especificamente na Sala de Escrituras; 
na rua Treze de Maio, nº 37, sala 502; na Avenida Churchill, 
nº 109, sala 593; na Rua Treze de Maio, nº 23, sobreloja; na 
Avenida Presidente Wilson, nº 210, 6º andar, já como UNEI. A 
partir de outubro de 1977, se instalou no 31º andar do Edifício-
Sede da Caixa Econômica, na Avenida Rio Branco, nº 174, com 
entrada pela Av. Almirante Barroso, 25, bem como, a partir de 
16.05.1977, em dependências administrativas próprias do 4º 
andar do Edifício De Paoli, na Rua Nilo Peçanha, nº 50. Em 27 
de novembro de 2009 inaugurou, em todo o espaço do 4º andar 
do Edifício Anglia, sito na Rua Alcindo Guanabara, nº 24, sua 
atual sede administrativa, que, por dever de justiça, passou a 
denominar-se “Miguel Alves de Mesquita”.

MÉRITO E GRATIDÃO
Por dever de justiça, temos que relembrar, sempre, o eco-

nomiário MIGUEL ALVES DE MESQUITA, que, recusando o 
cargo de Presidente, foi Secretário, desde a fundação da UNEI 
até o seu falecimento, em 1972. Foi quem idealizou e abraçou 
a causa da fundação de uma associação de aposentados, com 
grande dificuldade e total falta de recursos. Graças à sua perti-
nácia, a associação sobreviveu e conseguiu crescer como ele 
sonhara. Chegou a ser considerado o “Pelé da USICE”. Rece-
beu o título de sócio benemérito, categoria com que foram con-
templados também Ermelindo Mendes Lopes, 
Wilson Nogueira Pinto e Wolney Braune. Ao 
Mesquita, como era chamado, bem como 
aos pioneiros da nossa atual associação,  
nosso eterno sentimento de gratidão por 
tudo que o fizeram. 

VINTE E CINCo ANoS: 
CÍRCULo DE ESTUDoS 
BÍBLICoS DA UNEI

Foi idealizado pelo saudoso colega Marílio Ferreira, com o objetivo de pro-
porcionar, à luz da leitura e interpretação da Bíblia Sagrada, o desenvolvimento 
espiritual de colegas, e seus familiares. A primeira reunião se realizou em 18 
de março de 1987, com, entre outros, os seguintes participantes: Marilio Ferrei-
ra, Bernardino Cândido de Almeida e Albuquerque Filho, Carlos Ortiz Velloso, 
Wolney Rocha Braune, João Gomes de Olivei-
ra, José Raymundo Pimentel Duarte. A ideia 
progrediu e nos anos que se seguiram obser-
vou-se a média de presença de, no máximo, 
12 interessados. Atualmente, as reuniões são 
realizadas às quartas-feiras, a partir de 14:30h, 
no 4º andar da sede administrativa da UNEI, 
na Rua Alcindo Guanabara, nº 24. Sua última 
grande liderança foi a do colega Oswaldino 
Rezende Machado, que, entretanto, se afastou 
por necessidade de tratamento de saúde.

JoRNAL DA UNEI,
MAIS UM ANIVERSÁRIo

Em setembro de 2012, o JORNAL DA UNEI completará 16 anos de exis-
tência. Inicialmente denominado Boletim Informativo da UNEI, em 1996, teve 
como seu primeiro redator Antenor Martins Bilio, na gestão Wolney Braune. 

A partir de dezembro de 1977, ainda sob a mesma Presidência, passou 
a ser editado sob o comando do jornalista José Ayrton Lopes, o nosso JAL, que lhe deu o definitivo formato 
jornalístico, aperfeiçoando-o sempre, até sua saída, ao tempo da gestão Álvaro Robin Romano, por motivo de 
tratamento de saúde, em 19.12.1997, vindo a falecer em 12.04.2003, aos 92 anos. Sucedeu-o Milton Ximenes 
Lima até fevereiro de 1999. 

Na gestão Yona Dias Monteiro, que se seguiu à do Romano, foi contratada a Mark Assessoria & Comunica-
ção (Henriette Soares). Nas gestões José Gabrielense e Armando Filardi a responsabilidade editorial coube à 
EPM Comunicação Ltda, mais tarde sob nova razão social, Convictiva Comunicação, e com a direção do jornalis-
ta Edilson Diniz, que nos trouxe sua larga experiência profissional, inovando-o nas apresentações gráficas e va-
riedade de ideias sobre as matérias de interesse da comunidade. Ao Milton Ximenes Lima coube a Coordenação, 
bem como a parceria de determinados textos e na revisão. Durante estes períodos cabe destacar a longuíssima 
atuação do Dr. Pedro Diniz de Araujo Franco, como articulista médico, na Coluna “Conversa com o paciente”, que 
deu origem a três livros, e bem como cronista literário, tendo frequentado nossas páginas, além das do Jornal do 
SASSE, cerca de cem vezes, até o nº 245.

54  BREVE hISTÓRIA

Milton Ximenes Lima
 Advogado aposentado da 

CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado à ABI e da UBE

Antenor Bilio (à esquerda) e José 
Ayrton foram os primeiros respon-
sáveis pelo Jornal da UNEI

Oswaldino, na foto com seu fi-
lho Paulo, foi um dos principais 
condutores do Círculo Bíblico
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Música e letra de Sergio Moniz
I
Salve a nossa UNEI,
União Nacional
De milhares economiários
Que da CEF foram funcionários.
Clube social na atividade,
União segura, com fé e lealdade.

II
A UNEI dá saúde à união,
Bons remédios, sem aquela inflação.
Grupo unido em qualquer reunião
E a família com muita proteção.
Uma sede para os aposentados
E os melhores ideais realizados.

III
Com a UNEI haveremos de vencer
Com a UNEI tudo, tudo vamos ter.
Na UNEI querem todos festejar
Para sempre, bem unidos a cantar,
Caminhando em paz, progresso e glória,
Perpetuando nossa classe para a História!

hino da UNEICarioca de nascimento, Miguel Alves de Mesquita, 
pioneiro da UNEI, é de 21 de fevereiro de 1895.

As agências da Caixa Econômica, aqui no 
Rio, foram a seara do seu trabalho, seu forte e 
seu fraco, células vivas, às quais deu muito de 
suas energias ao longo de uma extensa carrei-
ra funcional, iniciada em 18.02.1919.

Mas, quem era Miguel de Mesquita de quem 
se falava com prazer e consideração em quase 

toda a antiga CAIXA, nas décadas de 40 e 50?
Homem simples e singular. Singular pela vivacidade e 

argúcia na determinação e na busca certa de certos ob-
jetivos; cordial, efusivo, andava em harmonia com a vida. 
Modesto, continha simplicidade que distingue os homens 
de valor, o que fez dele figura quase lendária. Foi uma 
página interessante no dia a dia da CAIXA.

Embora disciplinador e exigente, não se portou como 
um agente arrogante e imponente; agia também como 
um assistente de seus funcionários necessitados, conhe-
cidos pelos colegas como os “fichinhas” das “pedreiras” 
das agências suburbanas.

Foi incansável no desempenho da transformação da 
filial Madureira em agência e destacou-se na faixa difícil 
da transferência e incorporação das filiais de Petrópolis 
e de Niterói para a então Caixa Econômica do Estado do 
Rio de Janeiro.

Indiferente a louvores e aplausos, cumpriu sua difícil 
missão no decorrer dos árduos anos de carreira, sempre 
voltado para a vida das Agências, - sua própria vida. Seria 
impossível configurá-lo no chefão enfatiotado, aquele tipo 
solene, postiço, omisso, inconsciente de sua vacuidade 
interior, tipo fechadão e carrancudo, mas pronto a quase 
morrer de rir à anedota do seu Figurão Superior... e rir 
com tal fervor, a ponto de encabular essa Excelência, que 
não imaginava causar tantos derramamentos com a piada 
despretensiosa.

Conheci Mesquita num bate-papo animado no ve-
lho Café Nice, que funcionou até 1954, na Avenida Rio 
Branco, onde, hoje, está o edifício da Caixa Econômica. 
Este café foi reduto de famosos cantores, compositores e 

o precursor da UNEI sambistas dos áureos tempos do rádio. Ali se compunha, 
batucavam em mesas e caixas de fósforos e vendiam-
se músicas. Sua prosa vivaz empolgou minha atenção ao 
extremo de desligá-lo das presenças notáveis de Ataulfo 
Alves, do Carlos Galhardo, do David Nasser, do Morei-
ra da Silva, atrelando-a à análise proficiente que fazia 
das personalidades marcantes de Solano da Cunha e de 
Carlos Luz e do regulamento de 1934 que derruiu velhas 
estruturas, ampliou e flexibilizou as operações para a fi-
nalidade social da CAIXA.

Prosa agradável e fluente, por isso mesmo, não des-
toou da ambiência alegre e romântica do Café, quartel ge-
neral de compositores e cantores de músicas populares.

Abraçou-me desculpando que já havia chegado sua 
hora de ir e seguiu avenida afora demandando o norte 
da cidade. Ficaram vivas impressões; mas um pensamen-
to de Manoel Bandeira, ainda hoje, permanece incisivo: 
“uma vida inteira que mais podia ter sido... e não foi”. Lima 
Barreto, exímio escritor das almas simples e resignadas, 
do cotidiano dos subúrbios e dos homens de cor, se o ti-
vesse conhecido, teria se ocupado dele para personagem 
de um de seus romances.

Uma boa ideia é uma forma de riqueza muito valiosa. 
Essa boa ideia floresceu com Miguel Alves de Mesquita, 
em 24 de junho de 1958 ao conceber, fundar e tornar-
se o primeiro Presidente de uma Associação de classe 
para inativos com a finalidade de reuni-los numa só famí-
lia – muitos deles indefesos e deserdados – prestar-lhes 
assistência, defender seus interesses e conceder-lhes 
benefícios.

A instituição foi abrindo seu caminho, como o rio que 
avança, até chegar à UNEI de hoje, em virtude da tena-
cidade desse velho batalhador, que considerava com es-
pecial simpatia e afeto de irmão, os sentimentos dos seus 
semelhantes. Se estivesse vivo, estaria muito orgulhoso 
dela.

Meu modesto artigo é uma homenagem singela ao 
saudoso Mesquita e à sua obra. 

Walter Gribel/RJ *
* Querido e saudoso advogado, especialista 

em História do Brasil e da CAIXA, e que valoriza 
a biblioteca da UNEI com livros do seu acervo.

Desde 30.05.1946 as Páscoas eram patrocinadas pela 
Caixa Econômica Federal, iniciadas na gestão do Presidente 
Ariosto Pinto, e realizadas na Igreja de N. Sra. do Carmo, tendo 
como celebrante Frei Sebastião Hasselman. Passou, depois, 
a partir de 1995, a se denominar Páscoa dos Economiários, 
quando a UNEI, na gestão Álvaro Robim Romano, resolveu 
assumir a responsabilidade. Ao longo de todos esses anos, 
foram comemoradas em várias igrejas, como a de São Fran-
cisco (Convento Santo Antonio), Igreja N. Sra. do Parto, na 

Nova Sede, Clube Ginástico Português, Catedral Metropolita-
na, Clube Sírio Libanês, Igreja São José. O Padre Manoel Max 
Lins Rodrigues foi o recordista de celebrações, 21, entre 1982 
e 2002. 

Desde a primeira até 22.05.95, quem coordenou o grupo 
de colaboradores foi a saudosa D. Beatriz Gomes Braga, à qual 
sucedeu nosso estimado colega Waldyr Pires Rosa, até 2009. 
A partir daí a Diretoria Sociocultural deu continuidade à festa re-
ligiosa, fazendo-a coincidir com a missa comemorativa do ani-

versário da UNEI. Em 22.05.1985, ao se celebrar os 50 anos de 
Páscoa, D. Beatriz, Waldir, Álvaro Romano e Alcyone Raphael 
Durão Brito foram, por seus méritos na colaboração do evento, 
contemplados com a Medalha do Jubileu de Ouro. Quem qui-
ser se aprofundar nesta pesquisa é só procurar o nosso Waldir 
Pires Rosa, que possui, além de informações pessoais, dados 
e documentos da sua extensa vivência nas cerimônias, um pri-
moroso álbum de fotos, inclusive a do histórico congraçamento 
dos economiários na primeira Páscoa, em 1946.

Páscoa dos Economiários: uma tradição na UNEI
VINTE E CINCo ANoS: 
CÍRCULo DE ESTUDoS 
BÍBLICoS DA UNEI

Sergio Moniz, economiário apo-
sentado, autor da letra e música 
do Hino da UNEI, filho de Evan-
dro Correa de Menezes, antigo 
Consultor Jurídico do Conselho 
Superior das Caixas Econômi-
cas Federais, também na foto, 
na apresentação do referido 
Hino, em 1996.

197919651946
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Ao fim do primeiro quadrimestre do ano, a Diretoria da UNEI preparou uma animada festa para os 
associados aniversariantes. Os sócios tiveram direito a muita música, dança e sorteio.

Uma festa com muitos momentos agradá-
veis, como a apresentação musical do cantor 
e tecladista Charles Selchar, a participação de 
“Juju”, uma personagem que divertiu as pesso-
as com sua dança e caracterização engraçadas 
e o sorteio, pelo qual os aniversariantes concor-
reram a um cartão presente das lojas Leader ou 
Casa & Vídeo, assim foi a Festa dos Aniversa-

riantes do Quadrimestre.
O Presidente Armando Filardi discursou 

na ocasião, parabenizando os aniversariantes 
e agradecendo a presença de todos na festa, 
declarando que é essencial a participação dos 
sócios na associação a que eles pertencem. 
Filardi mencionou ainda a usurpação dos 1745 
leitos devido ao descredenciamento de hospi-

tais, clínicas e casas de saúde do plano SAÚDE 
CAIXA. “Saúde é o bem maior que nós temos. 
Isso não faz sentido”, desabafou.

Além disso, o Presidente também incentivou 
a associação de novos sócios à União Nacional 
dos Economiários. “A UNEI não pode ficar sem 
vocês. Venham às nossas festas e eventos. Es-
tamos aqui para resolver o problema de vocês”.

Janeiro Fevereiro Março Abril

Elysio Moretzsohn Alves
Jairo Mendes de Carvalho

Manoel Bento Filho
Vilma de Santos Souza

Ivanea Guerreiro Braga
Maria Antonia Wienskoski

Maria Jose Alves
Risoleta dos Santos Duque

Afonso Jose de Paula
João da Silveira Vicente
Maria de Fatima Campos
Sandra Regina da Silva

Arley Ventura Pereira
Joaquim Gomes de Oliveira Filho

Josephine Baroudi Verly
Ondina de Carvalho Gomes

Diversão garantida para associados e convidados na 
Festa dos Aniversariantes do Quadrimestre
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Diversão garantida para associados e convidados na 
Festa dos Aniversariantes do Quadrimestre

Diabetes, osteoporose e Doença de Parkinson
são temas de palestras na UNEI

“Começa em qualquer idade, quando a 
gente faz as três piores escolhas: engordar, 
não fazer atividade física e se alimentar de for-
ma inadequada”, assim é o diabetes, assunto 
central da palestra ministrada pelo cirurgião 
Vanderley Granados, no dia 20 de março, na 
sede da UNEI. Na ocasião, o médico falou so-
bre por que acontece e como evitar o diabetes, 
além de esclarecer as dúvidas dos presentes 
sobre o assunto. Dr. Vanderley abordou ain-
da os reflexos da obesidade no Brasil e dei-
xou uma recomendação 
muito importante para os 
associados: “Temos que 
fazer atividade física re-
gularmente. A atividade 
física é fundamental, seja 
do tipo que se pode fa-
zer, como hidroginástica 
ou caminhada.”

No dia 20 de abril, foi 
a vez dos associados 
aprenderem mais sobre 
a Osteoporose, doença 
que atinge ambos os se-
xos e que pode acometer 

pessoas de qualquer faixa etária, sendo mais 
comum em mulheres com mais de 65 anos e 
homens com mais de 70. Durante a palestra, 
o endocrinologista Paulo Lacativa orientou 
como a doença pode ser evitada se as pes-
soas adotarem hábitos saudáveis, como ali-
mentação rica em cálcio (nutriente presente 
no leite e em seus derivados), e se fizerem 
exercícios físicos. “Todos os tratamentos são 
para dar qualidade de vida às pessoas que 
tenham esse risco. Tentamos evitar que que-

brem o osso para que 
elas vivam melhor”, con-
cluiu o médico.

O Parkinsonismo ou 
Doença de Parkinson foi 
o tema da palestra minis-
trada em 22 de maio pelo 
oncologista Paulo San-
tino Tartarel. Com uma 
explanação agradável e 
interativa, o médico falou 
sobre os fatores de risco 
e os sintomas da doen-
ça. “A Doença de Parkin-
son é uma doença crôni-

ca neurodegenerativa e progressiva, para a 
qual, até o momento, ainda não existe cura. 
Contudo, existem muitas coisas que o pacien-
te pode fazer para melhorar a sua vida e a 
das pessoas que ele ama”, explicou o médico.

Campanha 
de Vacinação 
Antigripal 2012

Empregados, aposentados e pen-
sionistas da CAIXA participaram da 
Campanha de Vacinação Antigripal 
2012, promovida pela CEF. Na Sede 
da UNEI, a vacinação foi realizada no 
dia 20 de abril e cerca de 200 doses 
estiveram disponíveis aos associados 
e seus cônjuges.

O Dr. Vanderley Granados recebe o diploma das mãos do Pre-
sidente Armando Filardi e do Vice-Presidente Alvaro Murce

Em abril, o endocrinologista Paulo Lacativa 
ministrou a palestra sobre Osteoporose

Os associados ouvem atentamente a palestra sobre Doença 
de Parkinson, ministrada pelo Dr. Paulo Santino Tartarel
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FALA, DELEGADo José Roberto Alves
Delegacia Regional da UNEI em Sergipe

A Delegacia Regional da UNEI em Sergipe tem um novo Delegado. Em decorrência do falecimento 
da querida e saudosa colega Iolanda Assis no mês de abril e por solicitação de inúmeros associados, 
o economiário José Roberto Alves assumiu o comando da Delegacia Regional, que atualmente conta 
com 110 associados e funciona na Rua João Pessoa, 357 - 4º andar – Centro, de segunda a sexta, 
das 9h às 17h. José Roberto ingressou na CAIXA no dia 28/01/1977, em Aracaju, no cargo de escri-
turário, exercendo no decorrer do tempo as funções de: Caixa Executivo, Chefe de Setor, Gerente de 
Produto, Gerente Adjunto, Gerente de PAB, Gerente Geral de Agência e Assistente Pleno assumindo 
a área de Segurança da CAIXA em Sergipe. No mundo associativo, foi Vice-presidente da AGECEF/
SE em 2002 e Presidente entre 2003 e 2004. Conheça a seguir um pouco mais sobre José Roberto 
Alves e a Delegacia Regional de Sergipe:

Qual a sua avaliação sobre o tra-
balho desenvolvido pela saudosa ex-
Delegada Iolanda Assis dos Santos?

A minha avaliação é a de que a dona 
Iolanda, em determinados momentos, 
assumia, perante os sócios, as posturas 
de MÃE, AMIGA ou COLEGA, sempre 
com o intuito de resolver da melhor ma-
neira possível as suas demandas, de-
monstrando carinho, humor, interesse ou 
preocupação em ajudar o próximo. Esta-
mos sentindo bastante a sua falta. 

Com o falecimento da Iolanda, 
inúmeros associados indicaram, in-
clusive por escrito, o seu nome para 
assumir a Delegacia Regional de Ser-
gipe. Qual a sua opinião sobre essa 
aclamação por parte dos associados 
da UNEI?

Me senti muito honrado pelo reconhe-
cimento desses colegas e acho que a 
escolha deva ter tido origem no meu pro-
cedimento para com os demais colegas.

Fale um pouco sobre a sua equipe 
de trabalho e sobre o seu dia a dia na 
Regional.

A nossa equipe trabalha no ritmo que 
a nossa saudosa Iolanda imprimiu. O só-
cio sempre em primeiro lugar. Tentamos 
resolver todas as solicitações, informar, 

pesquisar, buscar soluções, satisfazendo 
assim a necessidade do solicitante. 

Meu dia a dia inclui ler e responder 
correspondências, resolver pendências, 
atender demandas de sócios, represen-
tar a UNEI em eventos externos, visitar 
entidades no sentido de buscar parcerias 
e planejar atividades para o futuro.

Quais os serviços, vantagens e ati-
vidades são disponibilizados aos as-
sociados dessa Delegacia?

Empréstimos Emergenciais; Auxílio 
Anestesia; Auxílio Funeral; Assistência 
Jurídica; e o convênio com a Faculdade 
Estácio de Sá.

E quais são as atividades que a De-
legacia gostaria de oferecer aos asso-
ciados?

Além das existentes, formalizar con-
vênios que envolvam os associados em 
atividades físicas compatíveis com as 
idades, tais como: yoga, natação, hidro-
ginástica, oficinas de artesanato, pas-
seios turísticos e palestras.

Em sua opinião, quais são os maio-
res anseios dos associados de sua re-
gião em relação à UNEI?

Mobilização, integração e tempestivi-
dade na execução das pendências.

Quais são os maiores desafios 
enfrentados por esta Regional?

Encontrar um espaço maior que o 
existente para promovermos a integra-
ção e mobilização entre os associados.

Como associado e agora como 
Delegado Regional, de que forma o 
senhor avalia a atuação da UNEI na 
luta pelos direitos dos Economiários 
ativos e dos aposentados e pensio-
nistas da CAIXA?

A UNEI tem uma preocupação com 
a preservação dos direitos dos econo-
miários, tendo em vista o convênio com 
o escritório de advocacia Fernandes 
Advogados Associados, referência em 
nosso estado na esfera trabalhista. 

Qual a sua avaliação da atual ad-
ministração da UNEI?

Avaliamos como sendo uma apro-
ximação que deve ser estimulada no 
decorrer do tempo enquanto surjam 
as reivindicações e demandas da 
Regional.

Como o senhor avalia a aproxima-
ção da Diretoria da UNEI com a Re-
gional do Sergipe? Em sua opinião, 
o que precisa ser feito para melhorar 
essa relação?

Temos encontrado respaldo e apoio 
pontuais às nossas reivindicações.

O que os associados podem es-
perar da Delegacia Regional do Ser-
gipe para os próximos meses?

Maior integração.

Fale-nos de seus diferenciados 
projetos para alavancar essa Regio-
nal e o que a Diretoria da UNEI pode 
fazer para auxiliá-lo.

Meus projetos incluem: mudança de 
endereço da sede para local de melhor 
acesso e maior espaço físico para de-
senvolvermos atividades ocupacionais; 
envolvimento dos sócios nas atividades 
proporcionadas pelos convênios que 
firmaremos; criação de espaço para 
promovermos a inclusão digital àqueles 
que não tiveram oportunidade. Espera-
mos que a UNEI contribua com apoio 
financeiro e social.

Registre aqui a sua mensagem 
aos associados da UNEI.

Colegas, estamos assumindo uma 
representatividade Regional no sentido 
de promovermos assistência às reivin-
dicações impetradas por nós com o in-
tuito de resguardarmos nossos direitos 
e valorizarmos nossa participação.
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Decisão do STJ obriga planos 
de saúde a informarem sobre 
descredenciamentos

Festa Junina reúne associados 
do Sergipe

Em São Paulo, a família de um ho-
mem que estava passando mal 
com problemas cardíacos procu-

rou a emergência de um hospital, onde 
ele já havia sido atendido em outras oca-
siões. Ao chegar, foram informados de 
que o local não aceitava mais o plano 
de saúde do paciente, fato que obrigou a 
família a arcar com a despesa de, apro-
ximadamente, 14 mil reais para que ele 
fosse atendido. Quatro dias depois o pa-
ciente veio a falecer e a família decidiu 
ajuizar ação com base no Código de De-
fesa do Consumidor.

Desse modo, a questão foi parar no 
Superior Tribunal de Justiça, que definiu 
que, a partir de agora, as operadoras de 
plano de saúde devem informar, individu-
almente, a cada segurado, o descreden-
ciamento de médicos e hospitais. Na de-
cisão, a ministra Nancy Andrighi, relatora 
do processo, ponderou que o Código de 
Defesa do Consumidor obriga as empre-
sas a prestar informações de forma ade-
quada e que o cliente não é obrigado a 
arcar com qualquer custo se ele não for 

previamente notificado sobre alteração 
do contrato.

Exigência de cheque-caução para 
atendimento médico de urgência 
constitui crime

Foi publicada no Diário Oficial da 
União, no dia 29 de maio, a Lei 12.653, 
que altera o Código Penal brasileiro, 
configurando como crime a exigência de 
cheque-caução ou de outras garantias 
como imposição para o atendimento mé-
dico-hospitalar. A Lei acresce ao Código 
Penal o artigo 135-A, que institui pena de 
detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa 
para aqueles que exigirem cheque-cau-
ção, nota promissória ou qualquer ga-
rantia, bem como o preenchimento pré-
vio de formulários administrativos, como 
condição para o atendimento médico-
hospitalar emergencial. Se a recusa de 
atendimento resultar em lesão corporal 
de natureza grave, a pena é aumentada 
até o dobro e, se resultar em morte, pode 
chegar ao triplo. Os hospitais também fi-
cam obrigados a expor a determinação 
em locais visíveis no estabelecimento.

Em clima de total animação, a Dele-
gacia Regional da UNEI em Sergipe pro-
moveu, no dia 14 de junho, no Sindica-
to dos Bancários, uma Festa Junina, na 
qual também foi celebrado o aniversário 

dos associados nascidos entre janeiro e 
junho. Com muitas comidas e bebidas tí-
picas, trio pé-de-serra e sorteios de brin-
des, a comemoração contou com a parti-
cipação de mais de 50 sócios.

Pauta de reivindicações para 
a Campanha Salarial 2012 é 
aprovada no 28° Conecef

Realizado entre os dias 15 e 17 de junho, em São Pau-
lo, o 28º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal (Conecef) reuniu 321 delegados, além 
de 22 observadores, para discutir a pauta de reivindicações 
para a Campanha Salarial 2012.

Divididos em quatro grupos, os participantes debateram 
temas pertinentes à categoria, como jornada, Sipon, isono-
mia, contratação, papel da CAIXA, Funcef, aposentados, 
representação dos trabalhadores no Conselho de Adminis-
tração da CAIXA, segurança bancária, entre outros.

Ao final do Congresso, os delegados ratificaram a es-
tratégia de Campanha Nacional Salarial unificada dos tra-
balhadores dos bancos públicos e privados e aprovaram a 
pauta de reivindicações, que inclui: recomposição do poder 
de compra dos salários; justiça às mulheres pré-79; con-
cessão de um delta a cada dois anos pelo período em que 
não houve promoção por mérito nos Planos de Cargos e 
Salários (PCSs) de 1989 e 1998; isonomia entre emprega-
dos novos e antigos, com a extensão da licença-prêmio e 
do anuênio para todos os trabalhadores, entre outras.

Foto: Augusto Coelho/Fenae
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O entrevistado da Coluna Bate-Papo desta edição é Rodrigo de Mello Franco, Presidente de uma das entidades co-irmãs da UNEI, 
a ASASBNH/CEF. Com a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), onde trabalhou por décadas, Rodrigo foi transferido 
para a CAIXA, onde foi muito bem recebido e nomeado assistente do DEPEN. Participante ativo nas questões que se referem 

aos direitos dos empregados da CAIXA, em especial os aposentados e ex-funcionários do BNH, Rodrigo defende a união entre os movi-
mentos associativos e uma maior participação dos funcionários ativos, assuntos que ele aborda no bate-papo a seguir. Confira:

Com,Rodrigo de Mello Franco,
Presidente da ASASBNH/CEF

Participação dos ativos nas associações e a melhoria do SAÚDE CAIXA 
são algumas das questões defendidas por Rodrigo de Mello Franco

Fale-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Fui requisitado pelo BNH ao Banco Nacional de Crédito 

Cooperativo do Departamento Técnico do Banco, em novembro/64 
e fui o 17º funcionário do BNH. Antes de mim, além da Diretoria, 
advogados e poucos funcionários do antigo SERFHAU. Tinha 
25 anos incompletos. Minha missão foi organizar e implantar a 
Carteira de Promoções, depois Carteira de Projetos Cooperativos, 
como Gerente. Recrutei alguns colegas do BNCC e escolhi os 
primeiros colegas do BNH. Em 1966, com a chegada do Dr. João 
Fortes como Diretor Supervisor, lançamos, com grande sucesso, o 
programa “100 mil casas para trabalhadores sindicalizados” pelas 
Cooperativas Habitacionais Operárias. Foi um grande programa, 
onde uma equipe jovem, aguerrida, ética e entusiasmada fez 
funcionar este programa em todo o Brasil, causando impacto até 
no exterior. O ápice desse Trabalho foi a realização, no Rio, do 
III Seminário Interamericano de Cooperativas Habitacionais, que 
contou com a participação de delegações de países, de todas 
as Américas. Fui o responsável pela sua organização, a nível 
executivo. Foi um sucesso!

Com a vinda, em 69, de um novo Diretor, ainda funcionamos 
muito bem e tivemos contratos e construção de quase 100 mil 
unidades, quando então foi implantada a intromissão dos Agentes 
Financeiros nesse programa, o que foi o início da sua derrocada. 
Por ser contrário a esse procedimento, deixei a Carteira em 
73, com cerca de 150 mil unidades prontas, entregues e em 
construção em todo o país, após 9 anos de dedicação exclusiva. 
Cabe lembrar além do Dr. João Fortes, figura inesquecível, outros 
colegas que formaram essa equipe como Edgar Ramos, Paulo 
Zenha, Oscar Santos, Dante Limongi, René Rizental, Matias 
Kutz, Antônio Carneiro, Marcos Sá, Pedro Paulo Botafogo, Ismail 
Silva, Irineu Scotti, Medina e a turma de estagiários da PUC, 
além do Franklin Falácio e outros que, para citar aqui, precisaria 
mais espaço. Foi uma época memorável do BNH, com outros 
formidáveis programas de funcionamento muito bem. Até a vinda 
para o Banco de uma turma política, sem vínculo com habitação, a 
maioria de aposentados, que destruíram o que estava funcionando 
e não souberam construir nada. Foi o princípio do fim do BNH, 
cujos dirigentes, com exceções raríssimas, entre elas José Maria 
Aragão e Arnaldo Prieto, não souberam ou não quiseram resistir 
às pressões pela repartição da imensidão dos nossos recursos 
financeiros, culminando com o fechamento do Banco e a nossa 
transferência para a CAIXA, onde fui muito bem recebido, 
nomeado assistente do DEPEN. A estória do fechamento do BNH 
não é tão simples assim. Conto depois, em outro espaço, toda 
aquela odisseia.
Como começou a sua participação em movimentos 
associativos?

Minha participação foi gradativa, a partir da aposentadoria 
e sempre junto a ASAS. Ajudei de todas as formas, até tornar-
me Presidente, eleito e reeleito. Foram muitas batalhas, vitórias e 
derrotas – mas uma gestão que se caracterizará pela aproximação 
definitiva com todas as entidades, quer associativas, quer sindicais. 
Por esta causa, estamos todos muito mais fortes.
Fale-nos das importantes lutas em que participou e participa 
visando buscar conquistas e novos direitos aos empregados 
da ativa e aposentados.

Nossa luta principal é fazer valer os direitos previstos em 
Lei, e desrespeitados – a transferência para a FUNCEF, daqueles 
que assim desejarem. Defendo também uma maior participação 
dos ativos nas associações, a melhoria do SAÚDE CAIXA, 
ajudando a pegada da UNEI, do seu Presidente, o Filardi, no que 
for possível. No CONECEF em São Paulo, focamos nestes temas. 
Qual questão referente aos ex-empregados do extinto BNH o 
senhor considera que precisa ser solucionada com a máxima 
urgência?

Essa é a questão vital. Ficamos na PREVHAB, que era 
patrocinada por não desejarmos ser transferidos, na marra, 
para a antiga SASSE sem patrocínio. Articularam uma manobra, 
em 2011, e retiraram o patrocínio da CAIXA à PREVHAB, não 
nos dando a mesma oportunidade de opção – nem o direito 
isonômico foi respeitado. Rasgaram o artigo 10 da Lei 2291/86. 
Estamos e estaremos lutando para ver esse direito líquido, certo 
e cristalino, respeitado.
Por que a ASASBNH/CEF defende a migração dos ex-
funcionários do BNH que participam da Prevhab para a 
FUNCEF?

Neste caos financeiro internacional, de grande extensão 
e de fim imprevisível, há perversos efeitos em todos os cantos 
do mundo. Temos que nos abrigar da melhor maneira possível. 
Na FUNCEF, o Patrocinador, a CAIXA, indica dirigentes, há 
responsabilidades por isso e no caso de perdas avassaladoras, 
a CAIXA está obrigada a compartilhar, isto é, há como socorrer 
a entidade e a seus participantes, pois além disso, a CAIXA 
tem como garantia, o TESOURO NACIONAL, o guarda-chuva é 
bem grande. Ratificamos ainda que nosso direito de migrar para 
a FUNCEF é expresso em lei e já há várias decisões judiciais 
favoráveis. Estão na fase de execução de sentença.
O que está faltando para que esses colegas migrem para 
FUNCEF?

Vontade política e coragem administrativa de alguns 
dirigentes, pois como vou demonstrar, até os recursos 
financeiros para tal existem.
Recentemente os Conselheiros eleitos para a FUNCEF 
defendiam em suas propostas essa migração tão esperada. 

Qual o seu entendimento sobre esse comprometimento 
vindo de representantes do 3º maior fundo de pensão do 
País?

A ASAS participou ativamente dessa eleição e, na 
posse, houve o reconhecimento do nosso esforço. Espero, 
ardentemente, uma posição favorável à migração, tomada por 
todos e em conjunto fazendo ver a CAIXA, injustiça cometida, 
pois até verba existe, provisionada no balanço CAIXA, por conta 
das Medidas Provisórias1755/98 (art. 25) e 2181/2001 (art. 26). 
Em sua opinião, qual a importância do fortalecimento de 
uma classe ou de uma categoria para se conseguir vitória 
nas questões referentes aos aposentados e pensionistas 
da CAIXA? E, em sua avaliação, o que provocou a união das 
associações de pessoal da CAIXA (ativos e aposentados) 
daqui do Rio de Janeiro e o que o senhor acha disso?

A união faz a força! Acho que dirigentes atuais 
compreenderam que a unidade das forças, cada um com suas 
especificidades, podem modificar um “status-quo”, que só 
prejudica os aposentados da CEF. Os ativos, que um dia se 
aposentarão, precisam entender isto e se juntarem a nós.
Qual o nível de participação de Pedro Eugenio, Presidente 
da Fenae, nessa histórica coesão?

Pedro Eugenio já é um sinônimo de dinamismo e união. 
Sua ação foi fundamental para consolidar a união de todos. Não 
esqueceria outros parceiros como Olívio, Manoelzinho, Filardi, 
Matileti, Lázaro, Aranha, Almir, Afonso Henrique, Sergio, Luzia, 
Gabrielense, Décio, que sempre somaram forças com objetivo 
da união das entidades.
Como o senhor enxerga a luta da Diretoria da UNEI pelas 
causas dos aposentados e pensionistas da CAIXA e, em 
especial, a luta contra os descredenciamentos no SAÚDE 
CAIXA?

Desde o primeiro momento, fui acolhido pela Diretoria 
da UNEI e pelo Filardi, em particular. A autoridade da UNEI, em 
assistência à saúde do pessoal da CAIXA, é histórica. O Filardi, 
como médico, é uma voz com autoridade técnica e moral. Os 
descredenciamentos seguidos estão tornando os serviços cada 
vez piores. Não precisa falar muito – perdemos o hospital São 
José – referência nacional. É lamentável.
Deixe a sua mensagem para os associados da UNEI e 
também aos da ASASBNH/CEF.
Devo deixar a Presidência da ASAS, pois lá só é permitida 
uma reeleição. Espero uma chapa consensual, unindo todas 
as correntes e opiniões. Continuarei no movimento e faço 
votos para que a UNEI continue forte e firme na defesa dos 
empregados aposentados e ativos da CAIXA! Contem comigo 
e com a nossa turma!
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