
Caixa Econômica
156 anos de existência, mas com sérios riscos de sucateamento 

Serviço Social fecha 
2016 com louvor em 
atendimentos

Associe-se a UNEICEF
e obtenha um mundo
de vantagens

Novos membros 
ocupam vaga 
no Conselho 
de Usuários do 
Saúde Caixa
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Na corretora da UNeicef 
você encontra o que há 
de melhor e mais em 
conta na área de seguro

Seguros de vida, acidentes tem-
porários, previdência privada com-
plementar, tudo com preços dife-
renciados para os associados da 
UNEICEF.
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Como forma de agradecer a atuação e serviços prestados pelo Serviço Social da UNEICEF, 
a viúva do Associado Hélio Diniz, fez questão de escrever uma carta a presidência da Associa-
ção demostrando sua gratidão. 

Confira abaixo a íntegra da carta: 

Na qualidade de viúva do associado Hélio Diniz, que faleceu no dia 
28 de novembro, venho agradecer e ressaltar a ajuda, rapidez, com-
petência e o carinho com que fomos atendidos pela Assistente Social 
Mônica enquanto estávamos no Hospital Espanhol em outubro, numa 
situação de fragilidade e impotência absolutas.

 O mesmo tratamento de excelência nos foi conferido em um do-
mingo, aproximadamente às 23h, deste mesmo mês de outubro, pela 
Fátima, no Hospital Quinta D’Or, pela visita da Cristiane e nas informa-
ções que obtive no atendimento pessoal em relação às providências 
por mim a serem tomadas.

 Parabenizo e agradeço à Presidência, às Assistentes Sociais e a 
toda Equipe.

 Maria Helena B. Campos

Expediente

U
N

E
IC

E
F

Jurídico da 
UNEICEF busca 
direitos dos 
aposentados
e pensionistas

Serviço Social da UNEICEF 
recebe carta de agradecimento

A UNEICEF é uma Associação que tem 
como um dos seus escopos oferecer atendi-
mentos de qualidade ao seu quadro associati-
vo. Entre os serviços que proporcionam bene-
fícios aos associados está o Plantão Jurídico. 
Realizado em parceria com os escritórios Mar-
ques de Oliveira Advogados e Matias Advoga-
dos Associados, a Entidade consegue impetrar 
com inúmeras ações na Justiça.  

No decorrer dos vinte anos em que o es-
critório do Advogado Marcus Vinícius de Oli-
veira mantém parceria com a UNEICEF, foram 
ingressados na justiça diversos processos ju-
rídicos. Contudo, estes, só foram impetrados 
por que houve a plena certeza de que haviam 
chances de êxito tanto nos processos de cunho 
trabalhistas, quanto previdenciários.  

A Associação, representada por seus ad-
vogados, incentiva os associados a entrarem 
com ações que são cabíveis e que lhes ofere-
cerão resultados positivos, evitando assim, que 
os mesmos passem por “aventuras jurídicas”, 
que só lhes renderão dores de cabeça e estres-
se. No entanto, fica a critério do quadro asso-
ciativo decidir quais ações deseja entrar. 

O serviço de consultoria e o acompanha-

mento mensal dos processos, bem como as 
despesas com cópias reprográficas de proces-
sos, impressão ou deslocamento de advogados 
são procedimentos gratuitos oferecidos aos 
associados da UNEICEF. E para obter mais in-
formações bastar entrar em contato através do 
telefone: (21) 2262-0767, ramal 9. Vale lembrar 
que é importante marcar uma consulta para 
averiguação dos advogados sobre ingresso na 
justiça.

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

JorNAl dA UNEICEF 
Órgão da União Nacional dos Economiário 
jornal@uneicef.com.br

CoordENAção: 
milton ximenes lima

CoNvICTIvA ComUNICAção: 
Edição, reportagens, fotos, revisão e diagramação

FoTolITo E ImPrESSão: 
Edigráfica - Tiragem: 7 mil exemplares

material produzido por: CoNvICTIvA ComUNICAção  
rua Gildásio Amado, 55, sala 2005 – barra da Tijuca – 
rio de Janeiro  - Tel.: (21) 3549-3633 
E-mail: convictiva@convictiva.com.br 
Site: www.convictiva.com.br

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

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

Abaixo as principais ações que o Jurídico 
da UNEICEF pode impetrar para você
 Recebimento do CTVA (Complemento 

Temporário Variável de Ajuste de Mercado);

 Auxílio-alimentação;

 Horas extras;

 Equiparação das mulheres pré-78;

 Entre outras ações no tocante dos 
processos trabalhistas e previdenciários;

 Ações nas áreas Cível e de Família.
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Caixa completa 156 anos de existência, mas 
com sérios riscos de sucateamento 

Armando filardiEditorial

Conselho de Usuários do 
SAÚdE CAIxA tem
novos membros

Funcef solicita adiamento 
para equacionamento de 
déficit de 2015

Apoiada também pelo Dr. Fi-
lardi, Presidente da União Nacional 
dos Economiários da Caixa Econô-
mica Federal (UNEICEF), a Cha-
pa 2 – Movimento pela Saúde, foi 
eleita com 7.596 votos no pleito de 
escolha dos novos membros para 
o Conselho de Usuários do SAÚDE 
CAIXA. O resultado saiu na noite do 
dia 31 de janeiro.

A Chapa 2 é composta por 
Ivanilde Moreira (São Paulo), Eliane 
Streicher Chatah (aposentada de 
São Paulo/SP), Maria Izabel Me-
negatti (Rio de Janeiro/RJ), Edmar 
Martins André (Vitória/ES), Zuleida 
Martins Rosa (aposentada de Flo-
rianópolis/SC), Helenilda Ribeiro 
Cândido (Brasília/DF), Márcia Boi-
czuk Krambeck (aposentada de 
Curitiba/PR), Lilian Minchin (Cam-

pinas/SP), Vera Lúcia Leão (apo-
sentada de Goiânia/GO) e Paulo 
Moretti (aposentado de Recife/PE).

O apoio de Filardi a Chapa 2 
se deu devido a sua experiência 
como ex-membro do Conselho de 
Usuários do SAÚDE CAIXA e por 
acreditar que os componentes da 
Chapa 2 possuem uma história de 
luta em prol dos empregados da 
Caixa e são pessoas engajadas 
em manter a boa administração 
plano. “Acredito que os membros 
vencedores possuem as qualifica-
ções necessárias para administrar 
bem o nosso plano de saúde. Creio 
que em breve teremos melhorias. 
Parabenizo os membros da Chapa 
2 e desejo a todos uma excelente 
gestão”, congratula Armando Filar-
di, Presidente da UNEICEF.

A Funcef informou que 
aguarda resposta da Superin-
tendência Nacional da Previ-
dência Complementar (Previc) 
sobre o pedido de extensão 
no prazo para apresentação 
do plano de equacionamento 
REG/REPLAN Saldado e Não 
Saldado. Segundo informa-
ções dadas pelo presidente 
da Fundação, Carlos Antônio 
Vieira, o fundo de pensão so-
licitou o adiamento de 60 dias 
no prazo de aprovação do 
plano referente ao déficit de 
2015. 

Um grupo de estudo for-
necerá informações sobre 
respostas do posicionamento 
emitido pelo órgão regulador 
a fim de obter a proporciona-

lidade das contribuições ex-
traordinárias. Originalmente o 
início do equacionamento es-
tava agendado para acontecer 
no mês de fevereiro. 

Por meio de um comuni-
cado em seu site, a Funcef 
informou que “sob nenhuma 
hipótese a Caixa deixará de 
participar do equacionamento 
dos déficits, tanto no que diz 
respeito aos assistidos quanto 
aos ativos”, diz em trecho. O 
documento ainda informa que 
a Fundação solicitou também 
“um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) no qual será 
definido o cronograma de ela-
boração e aprovação do plano 
de equacionamento a ser exe-
cutado neste ano de 2017”.

A Caixa Econômica Federal 
completou no dia 12 de janeiro de 
2017, os seus 156 anos de criação. 
Esse número, tão forte e represen-
tativo, não apenas nos mostra há 
quanto tempo a CEF trabalha em 
prol do desenvolvimento econômi-
co do nosso país, mas reafirma a 
importância deste banco no papel 
social de milhões de brasileiros.

A Caixa é um banco que de-
tém 95,1 mil empregados, 60,6 mil 
pontos de atendimento e 85,9 mi-
lhões de clientes, o que o torna o 
maior banco público da América 
Latina. Além disso, a CEF possui 
a segunda maior carteira de cré-
dito no país, viabilizando a contra-
tação de grandes obras de infra-
estrutura e saneamento. O banco 
também é o agente responsável 
pela administração de programas 
e ações como Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), Pro-
grama de Integração Social (PIS), 
Seguro-Desemprego, Bolsa Famí-
lia, FIES e Programa Minha Casa 
Minha Vida.

Dados divulgados no balanço 
do terceiro trimestre de 2016 mos-
traram que a CAIXA injetou R$ 
516,4 bilhões na economia brasi-
leira. Notícia que alegra, mas que 
também enche os olhos de empre-
sários interessados nos lucros da 
empresa. Não é à toa que o banco 
vem sofrendo fortes ameaças de 
privatização e, sem dúvidas, pas-
sa por um dos momentos mais difí-
ceis da sua história. 

Além das fortes tentativas de 
desmonte do banco público, os 
empregados da CEF vêm tendo 
seus direitos rasgados sem o mí-
nimo de respeito e pudor. Isso sem 
contar nas inúmeras condições de 

trabalho degradantes nas agências 
e postos de atendimento que não 
tem pessoal suficiente para aten-
der a demanda dos clientes. Uma 
triste lástima!

É claro que não podemos deixar 
de comemorar a chegada de mais 
um ano a esse importante banco 
brasileiro. Contudo, não devemos 
permitir que o governo possibilite 
que se abra o capital da Caixa. 
Essa é hora de sairmos da inércia 
na luta em defesa da Caixa 100% 
pública. 156 anos não podem ser 
simplesmente descartados pelos 
interesses financeiros. É hora de 
arregaçarmos as mangas contra 
qualquer tentativa de sucateamen-
to da CEF e de seus empregados, 
sejam eles ativos ou aposentados.

 
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF
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Associados recebem Título de Sócio benemérito 

diretoria e Associados celebram no rio

Na oportunidade da festa de Natal da 
UNEICEF, realizada no dia 13 de dezem-
bro, no salão de convenções da Associa-
ção Comercial do Rio, localizada no Cen-
tro da cidade, a Associação homenageou 
os associados que marcaram a história da 
Entidade com Diplomas e Títulos de Só-
cio Benemérito. A honraria é uma forma 

de retribuir todo empenho, dedicação e 
auxílio desses membros na edificação da 
UNEICEF.

Os homenageados foram: Aureliano 
Clementino de Medeiro Netto; Elvira de 
Aguiar Duarte, Hélcio José Domingues 
França (in memoriam) – representado por 
Carlos Alberto; Jamil Ribeiro da Silva – re-

presentado por Jonas Lincon do Amaral; 
José Carlos Moraes; Maria Conceição 
Martin e Wilson José Vieira (in memoriam) 
– representado pela viúva Elsa Vieria.

A UNEICEF agradece com sincerida-
de a essas ilustres pessoas por todos os 
anos de amizade e companheirismo para 
com a Entidade. 

Em festividade realizada no dia 13 de de-
zembro, no salão de convenções da Associa-
ção Comercial do Rio, localizada no Centro da 
cidade, a UNEICEF celebrou e encerrou mais 
um ano de trabalho com uma animada e linda 
festa de Natal. O evento, que durou das 13h às 
18h, comemorou também o aniversário dos as-
sociados do semestre (julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro).

Mais de quatrocentas pessoas entre as-
sociados e convidados prestigiaram a festa. 
Entre as presenças ilustres estavam o presi-
dente da ASASBNH/CEF, Afonso Henrique e 
seu vice-presidente Rodrigo de Mello Franco; o 
presidente da APACEF, Olívio Gomes Vieira; o 
Presidente da APCEF/RJ, Paulo Matileti;  Lygia 
Bastos, representante da Coorperforte; e re-
presentantes do Sindicato dos Bancários,  além 
dos membros da Diretoria da UNEICEF.

Após servido o almoço, o Coral das Asso-
ciações da Caixa fez uma bela apresentação, 
entoando duas músicas de MPB e dois cânti-
cos Natalinos. Em seguida, a Assistente Pre-
videnciária Suely de Almeida Costa – que foi 
mestre de cerimônia no evento – agradeceu a 

presença de todos os associados e convidou o 
Presidente da UNEICEF Armando Filardi para 
pronunciar algumas palavras. 

Filardi aproveitou o ensejo para lembrar 
da necessidade de contínua luta em defesa da 
Caixa. “Nossa CEF está sofrendo duros golpes 
do governo e precisamos sair do nosso imobilis-
mo em favor da defesa do banco 100% público. 
Ainda não sei o que podemos fazer para rever-
ter esse quadro, mas eu sei que o importante é 
nos conscientizarmos dos perigos e sairmos da 
inércia contra a possível privatização da Caixa. 
Desejo a todos um feliz Natal e um 2017 muito 
melhor”, disse o Presidente da UNEICEF.

A parte musical foi embalada pelo DJ Mar-
cos, que tocou ritmos dos anos 60 e 70 e fez 
os associados bailarem pelo salão junto com 
os bailarinos que os convidavam para dançar.  
Ao final da festa, houve distribuição de bolo de 
aniversário, rabanadas e docinhos variados. E 
para fechar com chave de ouro, a Associação 
fez o tradicional sorteio de brindes e presentes 
especiais, entre eles duas televisões, para os 
aniversariantes dos meses de julho a dezembro 
e todos os associados.
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Conforme noticiado pela 
Imprensa o STF julgou, em 
26/10/2016, os Recursos que 
possuíam como objeto a DE-
SAPOSENTAÇÃO.

Dessa forma, por 7 votos a 
4 os Ministros decidiram, em 
prestígio aos princípios da so-
lidariedade e legalidade, que 
as contribuições compulsórias 
recolhidas dos trabalhadores 
após a aposentadoria dos se-
gurados do Regime Geral de 
Previdência Social (INSS) se-
rão destinadas apenas ao cus-
teio geral do sistema, não ha-
vendo a possibilidade de novas 
aposentadorias com valores 
reajustados.

Os Ministros entenderam 
que as contribuições têm cará-
ter solidário e social, compen-
sando os casos de segurados 
que contribuem pouco e des-
frutam do benefício como, por 
exemplo, pensões por morte e 
aposentadoria por invalidez.

Diante desse novo quatro 
jurídico informamos que não 
iremos mais distribuir ações 
que tenham como objeto a 
desaposentação visto que na 
sistemática do novo Código de 
Processo Civil os autores po-
dem ser condenados ao paga-
mento de multa por litigância de 
má-fé.

No que tange aos proces-
sos em curso iremos aguardar 
as decisões dos juízos que pro-
vavelmente irão acompanhar 
a orientação do STF reconhe-
cendo que os autores não pos-
suem direito da desaposenta-
ção.

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?

dESAPoSENTAção: mATÉrIA 
JUlGAdA PElo STF

UNEI CorrETorA dE SEGUroS
Aqui você encontra o que há de melhor 

e mais em conta na área de seguro

Justiça do Trabalho embarga 
os aumentos arbitrários no 
SAÚdE CAIxA

A UNEICEF mais uma vez oferece 
a todos os seus associados à possibili-
dade da realização de seguros de vida, 
acidentes temporários, previdência pri-
vada complementar, tudo com preços 
diferenciados. Nossa nova parceira é 
com a multinacional MONGERAL AE-
GON, atuando em mais de 25 países 
no mundo, onde no Brasil encontra-se 
atuante há quase 200 anos.  

A UNEICEF além de oferecer Ser-
viço Social com atendimento 24 horas, 
consultoria jurídica e previdenciária, 
vale emergencial, confecção do Impos-
to de Renda, farmácia e convênios di-
versos (extensivos aos dependentes), 
palestras da área de saúde, festas de 
aniversariantes, atividades turísticas e 
festividades de final de ano, garantindo 
tranquilidade à família economiária.

A UNEICEF é a mais antiga asso-
ciação de aposentados da CAIXA do 
Brasil, desde 1958 temos como obje-

Sem consultar os empregados, 
a Caixa Econômica Federal (CEF) 
informou que, em fevereiro, o valor 
das mensalidades do plano SAÚDE 
CAIXA teria um reajuste na remune-
ração base de 2% para 3,46%, bem 
com um aumento na coparticipação 
e no limite de coparticipação anual.

Perante tal situação, entida-
des representativas dos emprega-
dos da Caixa, bem como a Fenae, 
impetraram uma ação na justiça 
contra os aumentos arbitrários no 
SAÚDE CAIXA e uma liminar da 
Justiça do Trabalho do Distrito Fe-
deral reverteu a medida e suspen-
deu os reajustes. 

A UNEICEF se mostra preocu-
pada com a decisão de se alterar 

os valores da mensalidade, des-
cumprindo a cláusula 32º do acor-
do aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) e passou por cima 
de instâncias como o Grupo de 
Trabalho (GT), que trata do assun-
to e o Conselho de Usuários.

“É inadmissível que a Caixa te-
nha essa preocupação com a de-
cisão de desobediência ao Acordo 
Coletivo, aos usuários do SAÚDE 
CAIXA, empregados do banco e 
membros do GT Saúde e Conse-
lho. Parabenizamos a Justiça do 
trabalho por sua eficiente e rápida 
ação contra os desmandos e falta 
de respeito da Caixa”, afirmou o 
Presidente da UNEICEF, Armando 
Filardi. 

tivo congregar os economiários, pres-
tar-lhes assistência, conceder-lhes 
benefícios e defender os interesses 
da classe nas áreas administrativas 
e jurídicas, promovendo ou apoiando 
reivindicações de caráter individual ou 
coletivo. Realizamos também diversas 
ações e serviços junto ao “SAÚDE 
CAIXA” que visam à manutenção da 
sua saúde e do seu bem-estar.

Se desejar mais informações sobre 
Seguro de Vida e/ou  serviços agre-
gados  desenvolvidos  pela UNEICEF, 
especialmente para a família econo-
miária, entre em contato conosco, ou  
consulte os nossos corretores cre-
denciados Sr. Gleidson Souza (21-
994562538) ou Sr. Julio Cesar  (21-
987678607) por whatsapp ou acesse 
nosso site ou ainda solicite a visita de 
um de nossos representantes para ti-
rar sua dúvida e prestar qualquer es-
clarecimento a respeito do assunto.
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delegacia regional de Niterói reúne 
associados e diretoria em linda festa  

UNEICEF participa de confraternização 
entre as Associações e Entidades da Caixa

Para celebrar a passagem de mais um 
ano, a Delegacia Regional da UNEICEF de 
Niterói realizou no dia 10 de dezembro, às 
14h, uma linda e animada Festa de Natal 
para os associados niteroienses. A festivida-
de aconteceu no Centro Cultural La Salles, 
em Santa Rosa, Niterói.

Durante o evento, que reuniu mais de tre-
zentos convidados entre ativos, aposentados, 
pensionistas, familiares e amigos, a equipe 
Sônia Lima Buffet serviu deliciosos pratos tí-
picos natalinos, enquanto garçons ofereciam 
bebidas diversas aos presentes. A parte mu-
sical ficou por conta de um DJ que tocou mú-
sica eletrônica na festa e animou a todos.

Entre as presenças ilustres estavam o 
Presidente da UNEICEF, Armando Filardi; o 
Vice-presidente Sylvio Motta; o Diretor Álva-
ro Roberto de Figueiró Murce, a Conselheira 
Vera Capelli e a Delegada Regional de Nite-
rói, Marlene Gomes Evangelista.

Os associados e aniversariantes do se-
gundo semestre puderam ainda participar de 
um divertido sorteio, que teve como prêmios 
uma televisão de 40 polegadas, ventilado-
res, liquidificadores, batedeira, espremedor, 
churrasqueira elétrica, ferro de passar, pa-
nela de arroz elétrica, faqueiro, relógios, per-
fumes importados e muito mais.

A Delegada Regional de Niterói, Mar-
lene Gomes Evangelista, agradeceu a pre-

A UNEICEF juntamente com as entidades: 
ASASBNH/CEF; APCEF/RJ, APACEF, Ana-
par, Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, 
Fenae, Fetraf/RJ e ES, AGECEF RIO, além da 
empresa Cooperforte e da ONG Moradia e Cida-
dania participou da festa de confraternização de 
fim de ano no dia 12 de dezembro. A festividade 
foi organizada pela ASASBNH/CEF, no entanto, 
contou com a colaboração de todas as entidades 
citadas.

Além da Diretoria da UNEICEF, esteve tam-
bém presente seu Presidente Armando Filardi 
que, na ocasião, foi agraciado com um certifica-
do ofertado por todas as entidades presentes. 
“Ficamos muito felizes em poder participar dessa 
linda festa para comemorar 2016 e, é claro, reno-
var as esperanças para que 2017 possa ser um 
ano muito melhor para todos que fazem parte do 
mundo Caixa”, ressaltou Filardi.

sença do Presidente Filardi, dos membros da 
Diretoria e Conselho da UNEICEF, bem como 
de todos os associados que puderam presti-
giar a festa. “É muito gratificante poder contar 
com a presença dos nossos associados nes-

te evento que preparamos com tanto carinho. 
Isso fortalece a nossa relação em nos dar 
ânimo de continuar proporcionando mais fes-
tas e atividades que beneficiem nosso quadro 
social”, disse Marlene.
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Histórias e estórias

Vindo, não sei de onde, arrastado em cordas por um ho-
mem, o bezerro pisa as calçadas musicais da movimen-
tada Avenida 28 de Setembro, quase na esquina com a 
rua Hipólito da Costa, em Vila Isabel (RJ). A criança o vê, 
balança e estica o braço do avô e explica para ele:
- Vovô, vovô, olha só que cachorrão! (Rio, 1988).

A Delegacia Regional da 
Bahia realizou uma anima-
da confraternização de fim 
de ano no dia 13 de dezem-
bro de 2016. A festividade 
contou com a presença de 
inúmeros associados, sor-
teios de brindes para os 
aniversariantes do semes-
tre e um delicioso buffet na-
talino. 

A diabetes é um mal cada 
vez mais comum na tercei-
ra idade e vale tudo na luta 
contra essa doença. Além 
do açúcar, os diabéticos 
devem reduzir o consumo 
de sal, a fim de controlar a 
pressão arterial. O coleste-
rol é outro ponto importan-
te, por isso, deve-se evitar 
frituras. A diabetes pode 
ser controlada com alimen-
tação, remédios e controle 
médico. Fique atento!

Os colegas da Delegacia 
Regional do Rio Grande do 
Sul comemoraram o fim de 
mais um ano com uma festa 
de confraternização ocorri-
da no dia 21 de dezembro 
de 2016, a Sede da DR. 

Os associados da Delega-
cia Regional da UNEICEF 
no Ceará participaram no 
dia 6 de dezembro de 2016 
da festa de Natal, que foi 
realizada na Casa de Chá, 
do Marina Park Hotel, em 
Fortaleza.  Na oportunida-
de, a Delegada Regional 
do Ceará, Maria José de 
Oliveira, agradeceu ao Pre-
sidente Armando Filardi por 
ter ajudado a Regional a 
oferecer momentos de ale-
gria aos sócios. 

Os conterrâneos da Dele-
gacia Regional de Juiz de 
Fora, Minas Gerais, cele-
braram o fim de mais um 
ano e a comemoração dos 
aniversariantes do segundo 
semestre de 2016 com uma 
divertida confraternização 
no dia 8 de dezembro, La 
Boca Restaurante, na cida-
de de Juiz de Fora. 

Os associados da Delega-
cia Regional de Pernambu-
co aproveitaram ao máxi-
mo a maravilhosa festa de 
confraternização de fim de 
ano, realizada no dia 3 de 
dezembro de 2016, no Sa-
lão do Clube da Caixa, na 
APCEF/PE. O festejo foi 
embalado por muita músi-
ca ao vivo e animação dos 
presentes.

No dia 16 de dezembro, os 
associados da Delegacia 
Regional de Sergipe parti-
ciparam de uma divertida 
confraternização natalina 
e comemoração dos ani-
versariantes do segundo 
semestre. O festejo foi re-
alizado no Sindicato dos 
Bancários de Sergipe. Na 
oportunidade, os presen-
tes receberam garrafas de 
vinho e puderam participar 
de um animado sorteio de 
brindes, como uma cesta 
de café da manhã. 

Aluna da minha mulher, sete anos, revelando seu sonho: 
- Quando eu crescer, quero ser é capa de “Plêibói”!

Temos um primo metido à besta – 
me conta a jovem senhora – cheio 
de poses, só vendo. Nas horas 
vagas pinta ou borra seus 
quadros, sei lá... Na mesma 
sala em que ele se entrega às 
pinceladas trabalha a mulher 
dele numa máquina de costu-
ra. Um dia apareceu freguesa 
dela, arrastando irrequieto menino 
que logo se insinuou entre as pinturas e voltou com um 
quadro na mão. Logo a mãe o advertiu e se aproveitou 
para exibir o pouco que sabia sobre o mundo da pintura: 
- Filho, filho, vá colocar isto onde você achou. Não mexa 
neste experimentador de tintas do “seu” Paulo! O sorriso 
da dona da casa ficou abafado, contido, esperando ape-
nas que aquela mulher e seu filho dali se afastassem. 
Aquela peça jamais fora um experimentador de tintas, 
aquela peça era um autêntico “abstrato”, no qual, como 
sempre, as cores neuroticamente se mesclavam em dan-
ças sem ordem e sem destino.

Garoto, sobrinho brasiliense de um colega de trabalho, 
estava passando uns dias no Rio. Antes de visitar um 
dos tios, a mãe lhe fez ligeira e oportuna advertência 
sobre um feio habito dele: - Filho, vamos hoje na casa do 
tio F. e da tia F., não vá fazer a gente passar vergonha 
com sua mania de dizer palavrões, heim! Muito quietinho! 
Realmente, tudo aconteceu sem excessos. Longe dali, o 
menino fez questão de, alegre, valorizar seu comporta-
mento: - Viu, mãe? Passamos tanto tempo lá e eu não 
disse isso, eu não disse aquilo, nem... Como num desa-
bafo, descarregou toda sua cultura, toda sua enciclopé-
dica pornográfica.

* Advogado aposentado da 
CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado a ABI e a UBE
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Presidente da UNEICEF 
participa de ciclo de 
palestras em defesa da 
Caixa 100% pública  

Com 3.216 ações 
em 2016, Serviço 
Social fortalece e 
destaca atuação 
da UNEICEF 

loUvor

Associe-se a UNEICEF e obtenha 
um mundo de vantagens

Atenção: aniversário da UNEICEF e dos 
aniversariantes do 1º semestre

No dia 29 de novembro de 2016, o Presiden-
te da UNEICEF, Armando Filardi, esteve presente 
no I Ciclo de Palestras em Defesa da Caixa Eco-
nômica Federal, realizado no auditório no Clube 
de Engenharia, no Centro do Rio de Janeiro. O 
evento de organização do Sindicato dos Bancá-
rios do Rio, junto com as demais entidades repre-
sentativas dos empregados da CEF, teve como 
principal objetivo debater sobre a importância da 
manutenção da Caixa como empresa pública.

Na oportunidade, os palestrantes Fernando 
Nogueira, economista e ex-vice-presidente de 
Mercado de Capitais da Caixa; Maria Fernanda 
Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa e jorna-
lista especializada em Finanças Empresariais e 

Gestão Pública e, Maria Cristina Penido Freitas, 
economista e ex-diretora do Banco Interamerica-
no (BID) elucidaram sobre o papel da Caixa para 
o Brasil como instituição pública e de que forma a 
CEF atua no desenvolvimento econômico e social 
do país.

Armando Filardi, Presidente da UNEICEF 
disse que as palestras proporcionaram uma visão 
mais ampla da necessidade contínua de intensifi-
car a luta em defesa da Caixa. “Esse foi apenas o 
primeiro de muitos ciclos de palestras, mas já nos 
ofereceu uma perspectiva “macro” sobre a neces-
sidade de intensificar a mobilização por uma Cai-
xa 100% pública. Foi realmente muito pertinente”, 
declara. 

Graças ao grande empenho da 
equipe do Serviço Social o atendi-
mento em 2016 foi realizado com 
presteza e louvor. Não foi à toa que 
ao longo do ano passado, o depar-
tamento da UNEICEF recebeu inú-
meros elogios e agradecimentos 
por parte do quadro associativo. 

Esse reconhecimento se deu 
através dos excelentes serviços 
prestados na área social como as 
visitas hospitalares, auxílios anes-
tesia e funeral, atendimentos via 
celular (21) 99988-3512, doações 
de pacotes de fraldas, entre outros.

A adesão de 71 novos sócios 
para a Associação em 2016 tam-
bém é um exemplo inequívoco de 
que o departamento social tem re-
alizado um primoroso e reconheci-
do trabalho. Para 2017, o Serviço 
Social se compromete a se manter 
ao lado, sempre buscando ajudar, 
orientar e colaborar com o quadro 
associativo nas necessidades que 
vierem a precisar. 

Se você é associado da UNEI-
CEF e precisa de algum serviço 
oferecido pelo Departamento So-
cial, entre em contato através dos 
telefones (21) 2262-0767 (ramal 2) 
ou (21) 99988-3512 que os mem-
bros da equipe estrão ao dispor 
para melhor atendê-lo. 

Aos sócios que estiverem lo-
tados nos demais estados do Bra-
sil, a orientação é que se dirijam a 
Delegacia Regional mais próxima, 
para que a mesma realize os trâmi-
tes junto a Sede e os atendimentos 
sejam executados com rapidez e 
eficiência.

Em 2017, continue contando 
com o Serviço Social da UNEICEF!

A UNEICEF tem como um dos seus princi-
pais objetivos defender os direitos dos aposen-
tados, pensionistas e ativos da Caixa e oferecer 
mais benefícios ao seu quadro associativo, por 
isso, busca sempre novos contratos com con-
vênios e formas de proporcionar mais qualidade 
vida ao quadro social. 

Desta forma, a Associação oferece inúmeros 
serviços como convênios, visitas hospitalares e 
a domicilio, atendimento emergencial 24 horas, 
assistência jurídica, farmácia, simpósios, festas, 
passeios esporádicos, entre outros. Além disso, 

a UNEICEF preza pela clara comunicação com o 
quadro social, por isso, além dos jornais impres-
so, a Entidade mantém seu site e rede social sem-
pre atualizados. 

Isso sem contar com as dezoito (18) regio-
nais espalhadas pelo Brasil, onde os associados 
de outros estados conseguem usufruir dos bene-
fícios e atuação da UNEICEF, por meio das suas 
Delegacias. Se você ainda não é associado, ve-
nha hoje mesmo fazer parte dessa grande família 
economiária. Informações sobre filiação através 
dos telefones: (21) 2262-0767 ou (21) 2544-9936.

 A festa dos aniversariantes do 1º semestre de 2017 acontecerá 
juntamente com o evento que comemorará o aniversário da UNEI-
CEF. Os associados interessados em participar devem confirmar 
presença em suas regionais e na matriz até o final do mês de maio. 

3.216

A t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e m  2 0 1 6
VISITAS HOSPITALARES   
AUXÍLIO ANESTESIA   
AUXÍLIO FUNERAL  
AUXÍLIO INSTRUMENTADORA 
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA 
ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA 
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS)  
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA 

516
201
134
50

999
165
171
71

 909

Total de ações: 
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