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Delegacia Regional de São Paulo 
realiza dupla comemoração

UNEICEF atende inúmeros associados na 
confecção do Imposto de Renda 2017

A Delegacia Regional da UNEICEF de São 
Paulo realizou no dia 26 de junho, uma festa em 
comemoração aos 59 anos da União Nacional 
dos Economiários da Caixa Econômica Fede-
ral, bem como pelos aniversariantes do primei-
ro semestre de 2017. Além de homenagens, to-
dos os aniversariantes ganharam um presente 
de recordação da DR de São Paulo.

A festa foi marcada por muita alegria e di-
versão, além de guloseimas, bebidas e um de-
licioso bolo de aniversário. Na ocasião ocorreu 

também uma palestra com os parceiros da Re-
gional: Robson  Toro, Robinson Gessoni e Ho-
saná Dantas, que falaram sobre interatividade 
para terceira idade. Em seguida, os associados 
assistiram uma aula sobre tipos de pimentas, 
suas qualidades e benefícios.

Diversos associados e parceiros da Regio-
nal de São Paulo participaram e se divertiram 
muito na festa, que contou também com a pre-
sença da Delegada Regional Maria Conceição 
Martin. 

Como em todos os anos, a UNEICEF 
disponibilizou, mais uma vez, o serviço de 
confecção do Imposto de Renda 2017. O ex-
celente serviço foi realizado pelo Senhor Al-
mir de Souza Cruz. Os atendimentos foram 
realizados no mês de abril e foram gratuitos 
para os associados da Entidade, bem como 
para seus cônjuges. 

O serviço foi um sucesso e os atendi-
mentos ocorreram na Sede da Associação, 
localizada na Avenida Rio Branco, 174, 11º 
andar, Centro do Rio de Janeiro. A UNEICEF 
agradece ao Senhor Almir de Souza Cruz 
pela boa vontade e disposição e aproveita 
para reiterar que faz de tudo para atender 
seu quadro associativo. 
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Convênio com seguro de vida 
proporciona benefícios para associados 

Em virtude da empresa anterior, que 
oferecia serviço de seguro de vida, não 
atender totalmente as necessidades dos 
associados da UNEICEF, a Diretoria da 
Entidade juntou esforços e foi em busca 
de novas parcerias que oferecessem mais 
vantagens ao quadro associativo.

Após inúmeras cotações e pesquisas, 
a Associação fechou convênio com o Se-
guro de Vida em Grupo Mongeral Aegon. 
O novo convênio, adquirido graças a dedi-
cação e comprometimento dos dirigentes 
da UNEICEF, proporciona aos associados 

com faixa etária de 18 até 86 anos, um ex-
celente valor e indenização aos que con-
tratam o serviço.

A obstinação da Entidade em propor-
cionar o melhor ao seu quadro social, con-
quistou uma parceria que oferece 80 mil 
reais de indenização para quem adquirir o 
convênio na faixa etária de 18 a 80 anos; 
20 mil para a idade de 81 a 85 anos e 10 
mil a partir de 86 anos. Para mais esclare-
cimentos ou dúvidas, basta entrar em con-
tato com Associação através do telefone 
da UNEICEF: (21) 2267-0767, ramal 21. 
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Armando filardiEditorial

Sempre buscando oferecer mais 
benefícios, vantagens e valorizan-
do a saúde dos seus associados, 
a UNEICEF ao longo dos seus 59 
anos, completos no dia 24 de junho, 
tem buscado, ano após ano, reali-
zar ações eficazes que promovam 
qualidade de vida, serviços sociais e 
lazer a aqueles que dedicaram suas 
vidas e cresceram junto com essa 
nossa mãe CAIXA.

Apesar das dificuldades que a 
Associação veio tendo ao longo 
desse tempo, todo os esforços para 
cumprir as promessas e realizar 
ações que disponibilizam mais bens 
e serviços, tem alcançado resultados 
satisfatórios. Uma prova dessa soli-
dificação em prol do social pode ser 
notada através dos inúmeros convê-
nios realizados nos últimos anos.

Uma das nossas principais con-
quistas é a parceria realizada com o 
Grupo Mongeral Aegon, seguro de 
vida, que foi obtida graças a dedica-
ção e ao comprometimento dos nos-
sos dirigentes. O novo convênio pro-
porciona seguridade aos associados 
na faixa de idade de 18 até acima 
de 86 anos, oferecendo uma exce-
lente indenização. Isso sem contar 
os outros contratos fechados recen-
temente que buscam proporcionar 

mais qualidade de vida aos nossos 
sócios.

Falando em qualidade e vida, 
não podemos deixar de citar o ex-
cepcional trabalho que o nosso Ser-
viço Social tem realizado nesse mais 
de meio século de atuação da nossa 
Entidade. Graças ao empenho da 
equipe, anualmente são realizados 
inúmeros atendimentos na área so-
cial e de saúde. Entre os destaques 
estão as visitas hospitalares, os aten-
dimentos via celular, pedidos de re-
embolso do SAÚDE CAIXA, auxílios 
anestesia e funeral tanto para sócio 
como para dependente, doações de 
pacotes de fraldas, entre outros.

A valorização do Serviço Social 
vem sendo reconhecida principal-
mente através da adesão de novos 
sócios, o que também ajuda a forta-
lecer ainda mais a atuação da Asso-
ciação. Um fator relevante a se pon-
tuar é que, desde o seu nascedouro, 
a UNEICEF cumpre as propostas 
prometidas aos economiários ativos, 
aposentados e pensionistas da CEF, 
mas para alcançarmos os patama-
res nos quais hoje nos encontramos 
foi necessário travar inúmeras bata-
lhas, das quais muitas foram venci-
das e outras ainda estamos a lutar.

A nossa saída do 31º andar é um 

desses entraves que ainda estamos 
a travar. Acomodados atualmente 
em um espaço infinitamente menor 
do que o local que ocupávamos an-
tes, tentamos, aos “trancos e barran-
cos” atender com qualidade aos que 
fazem essa Associação permanecer 
de pé e firme, nossos associados. 
Algo que, ao nosso ver, temos con-
seguido. 

Não podemos deixar de citar 
também os esforços que temos em 
oferecer serviços importantes aos 
sócios como farmácia, bem como 
momentos de lazer através das pa-
lestras e festas - esta última por si-
nal, ganhou uma Comissão para me-
lhor organizá-la – a fim de oferecer 
mais acalento e entretenimento ao 
nosso quadro associativo, seja do 
Rio de Janeiro ou de outros estados 
por meio das Delegacias Regionais.

Não podemos afirmar que esta-
mos conseguindo satisfazer a todos 
que fazem parte desta Associação, 
mas, de nossa parte, podemos ga-
rantir que juntamos todos os nossos 
esforços para nos manter ao lado, 
orientando e ajudando nosso quadro 
social em todas as necessidades em 
que precisar.

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

UNEICEF: 59 anos
valorizando seu quadro associativo

EQUACIoNAMENTo REG/REPlAN
Ação Judicial pode ser o caminho da UNEICEF contra taxa extraordinária

Buscando resguardar os direitos 
dos seus associados, a UNEICEF 
pensa em uma possível ação judicial 
contra a taxa de contribuição referente 
ao equacionamento de 2015 da FUN-
CEF para os participantes do REG/
REPLAN Saldado, que segundo a 
Fundação será de 10,64% (contribui-
ção extraordinária de 7,86%, somada 

a 2,78% do equacionamento anterior).
A cobrança do Equacionamento 

teria início em 20 de julho, mas de-
vido ao aguardo na anuência da Pa-
trocinadora e dos órgãos de controle 
da FUNCEF, o prazo foi adiado por 
tempo indeterminado. “Esse descon-
to é abusivo e a FUNCEF deseja que 
seus participantes paguem uma conta 

que não é deles. Estamos buscando 
informações e tratando seriamente 
do tema com os Advogados conve-
niados a UNEICEF, a fim de buscar-
mos a melhor forma de resguardar os 
direitos dos nossos associados, nem 
que para isso tenhamos que ‘apelar’ 
para a Justiça”, afirma o Presidente da 
UNEICEF, Armando Filardi. 
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Associação conta com novo 
convênio na área de saúde

CEF/FUNCEF realizará 
ressarcimento aos 
aposentados do ex-SASSE

A UNEICEF é uma Associação que sem-
pre busca oferecer mais benefícios e qualida-
de de vida ao seu quadro social, desta forma, 
a Entidade tem como uma de suas metas pro-
porcionar convênios diferenciados nas mais 
variadas áreas.

Seguindo essa premissa, a Associação 
fechou parceria com a FICOP, Psicologia e 
Coaching Ontológico Juliana Sento-Sé Bor-
ges, onde o quadro associativo, bem como 
seus dependentes, tem direito a 30% de des-
conto nas consultas e atendimentos de crian-
ças adolescente, adulto, família e casal; 30% 
nos processos de Coaching Ontológico e 20% 
em cursos e eventos.

A unidade parceira fica localizada na Ave-
nida Nossa Senhora de Copacabana, número 
1066, sala 501, Copacabana, Rio de Janeiro. 
O telefone para contato é: (21) 98624-6425. 
Mas, também é possível enviar um e-mail 
através do contato@jusentose.com.br. Mais 
informações pelo site: www.jusentose.com.br. 

Associados aproveitem mais esse benefí-
cio exclusivo oferecido pela UNEICEF. 

Após a UNEICEF ter solicitado 
aos seus associados que buscassem 
orientação jurídica, a fim de antecipar 
problemas futuros sobre os descontos 
promovidos sem comunicação prévia 
pelo INSS, a CEF/FUNCEF informou 
que assumirá a responsabilidade do 
erro do Instituto e realizará aos bene-
ficiários aposentados e pensionistas 
do ex-SASSE integrantes do Fundo 
PMPP, o ressarcimento da consigna-
ção de 30%, descontado no mês de 
junho. 

No entanto, os usuár ios que 
permaneceram na FUNCEF e são 
ex-SASSE ainda precisarão entrar 
com procedimentos judiciais para 
conseguir cessar os descontos e obter 
ressarcimento dos valores debitados, 
visto que o INSS não realizou nenhu-
ma manifestação quanto aos recursos 
encaminhados referentes à revisão nos 
benefícios. 

A UNEICEF, por orientação do es-
critório Matias Advogados Associados, 
solicita aos associados que se encon-
tram nesta situação, a entrar em con-
tato com a Associação a fim de sanar 
dúvidas e formalizar os processos para 
a demanda judicial.

Conforme divulgado anteriormente 

através do nosso site e jornal da UNEI-
CEF, o INSS através da Diretoria de 
Benefícios em Brasília está promoven-
do revisões nos benefícios dos apo-
sentados e pensionistas do ex-SASSE/
Fundo PMPP. Com isso, muitos asso-
ciados receberam ofícios de defesas 
e de recursos comunicando sobre a 
revisão com alteração do valor da ren-
da mensal com prazo de 10 (dez) dias 
corridos a partir do recebimento do AR.

Entretanto, a cobrança do valor do 
débito ressarcido ao INSS pelos bene-
ficiários, referente aos últimos cinco 
anos é considerada inconstitucional, 
por se tratar de erro administrativo do 
INSS e da CEF, devido ao benefício ser 
de prestação de caráter alimentar. 

No intuito de resguardamos os in-
teresses de todos os sócios, pedimos 
que os associados nessa situação en-
trem em contato com o Serviço Previ-
denciário da UNEICEF para orientação 
e auxílio nos procedimentos, com a 
senhora Suely, às segundas e quartas, 
ou no Jurídico, com o senhor Carlos 
Barcellos, de segunda à sexta, pelos 
telefones: (21) 2262-0767, ramal 20 ou 
24 e (21) 3980-3075, ou ainda pelos e-
-mails: juridico@uneicef.com.br/ serv-
social@unei.com.br. 

Usuários do 
Saúde Caixa 
devem fazer 
Cartão Nacional

De acordo com informações do SAÚDE 
CAIXA, o Ministério da Saúde, por meio da 
Portaria 763/2011, criou a obrigatoriedade de 
apresentação do Cartão Nacional de Saúde 
para todos os beneficiários que utilizam a rede 
pública ou privada de saúde.

Esse cartão possibilita a vinculação dos 
procedimentos executados no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao pro-
fissional que os realizou e também à unidade 
de saúde onde foram realizados. Para tanto, é 
necessária a construção de cadastros de usu-
ários, de profissionais de saúde e de unidades 
de saúde.

Os beneficiários do SAÚDE CAIXA podem 
consultar o Portal de Saúde do Cidadão no 
endereço: www.portaldocidadao.saude.gov.br. 
Caso não localize seu número do Cartão Na-
cional de Saúde, é necessário encaminhar so-
licitação de cadastramento através do e-mail: 
gesap03@caixa.gov.br, contendo os dados:  
nome do beneficiário; nome da mãe; nome do 
pai; CPF; data de nascimento; município e UF 
de nascimento; endereço completo com CEP e 
telefone de contato.

Pág. 4 | AbRIl | MAIo | JUNho | JUlho | 2017 | www.uneicef.com.br o economiário da ativa é a uneicef. A uneicef é o economiário da ativa!



Animação e alegria marcaram a festa dos 
aniversariantes do primeiro semestre

Missa na Igreja São José soleniza 59 anos da UNEICEF

A festa dos aniversariantes do primei-
ro semestre da UNEICEF foi marcada por 
muita música, alegria, dança e confrater-
nização. Após participarem de uma belís-
sima missa em ação de graças pelos 59 
anos da Entidade, os associados foram 
celebrar anos de vida dos aniversariantes 
dos meses do primeiro semestre. O festejo 
foi realizado no dia 23 de junho, na Asso-
ciação Comercial do Rio, no Centro do Rio 
de Janeiro.

Comandada pelo Dj Alexandre, a pista 
de dança foi tomada pelos associados, que 
se divertiram ao lado de dançarinos pro-
fissionais e bailaram ao som das melho-
res músicas dos anos 80’ e 90’. Como de 
tradição, ao longo da festa a Associação 
fez inúmeros sorteios de presentes entre 
os aniversariantes e associados dos me-
ses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio 
e junho. Na lista estavam prêmios como 
churrasqueiras, maquinas de cortar cabe-
lo, radinhos e mixer. 

Ao final da festa foram distribuídos do-
cinhos diversos e bolo de aniversário. O 
Presidente da Associação, Armando Filardi 
agradeceu a presença de todos e enalteceu 
o ótimo serviço do buffet contratado. Filardi 
disse ainda que foi criado um comitê de fes-
tas da UNEICEF, que ficará responsável por 
todos os eventos festivos da Associação de 
agora em diante. “Estamos muito felizes 
que a festa tenha sido um sucesso. Espe-
ramos conseguir proporcionar mais eventos 
como este à vocês”, finalizou o Presidente.

Para abençoar e comemorar mais um ano 
de existência, vitórias e lutas da União dos Eco-
nomiários da Caixa Econômica Federal (UNEI-
CEF), a Associação fez realizar no dia 23 de 
junho, uma missa em Ação de Graças pelos 59 
anos de existência da Entidade. A celebração 
foi realizada pelo padre Pedro Gomes, na Igreja 
de São José, no Centro do Rio de Janeiro. 

Antes de iniciar a celebração católica, o 
pároco parabenizou a UNEICEF por mais um 
ano de existência e seguiu a leitura do Evan-

gelho. O Presidente Armando Filardi fez uma 
breve participação lendo a primeira leitura, se-
guido da Conselheira Vera Capelli, que fez a 
leitura dos salmos. 

Toda a parte cantada da missa foi agra-
ciada pela presença do Coral das Associações 
da CAIXA, que cantou e encantou durante 
toda a parte musical da cerimônia. Ao final da 
missa o Presidente Filardi foi até próximo ao 
altar pronunciar algumas palavras. “Gostaria 
de fortalecer a homilia feita pelo padre Pedro 

hoje. Diante de tantas turbulências que o país 
e a Caixa estão passando, quando vocês se 
sentirem cansados, não se encostem em Deus 
e sim se agarrem a ele. Pois, somente com 
a proteção divina poderemos vencer nossos 
problemas”, finalizou.

Após a missa, a Diretoria e os associa-
dos se dirigiram até a Associação Comercial 
do Rio, no Centro da Cidade, para participar 
da festa dos aniversariantes do primeiro se-
mestre. 
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Histórias e estórias

 O Escritor Genserico Encarnação Jr, domiciliado em Vila Ve-
lha, ES, nos brinda com histórias dos netos (tinham, na época, 
cinco anos de idade).

1. Estávamos, meu neto e eu, na varanda do nosso aparta-
mento, numa noite sem luar, apreciando os navios que es-
peravam aportar no cais da Ponta do Tubarão (CVRD-ES). 
A enorme quantidade de navios, com iluminação feérica, na 
linha do horizonte, parecia uma cidade, do outro lado do mar. 
O mar e o céu, escuros da mesma cor, se confundiam. Meu 
neto, então, chama-me a atenção: “ - Olha lá, vovô os navios, 
todos voando!!”. 

2. O mesmo neto, numa noite de réveillon, observando a multi-
dão que estava na praia para comemorar a passagem do ano 
e prestar tributo a Iemanjá, se referiu ao povo lá em embaixo 
como se fosse um conjunto ao qual nós não pertencíamos! 
Eu, querendo dar uma de politicamente correto e na tentativa 
de educar o pequeno, disse para ele: “-Daniel, nós também 
somos povo, nós pertencemos a esse povo”. No que ele retru-
cou, chorando: “-Eu não quero passar fome, não!”

3. Ao nos despedir do nosso neto acreano, lá em Rio Branco, 
perguntei a ele se não sentiria saudades dos avós que es-
tavam prestes a embarcar de volta para sua cidade. Ele me 
respondeu: - “Lógico que eu vou sentir saudades, mas está na 
hora de vocês voltarem para Vila Velha, lá é que é lugar para 
velhos!”,

4. Mostrei ao meu neto de 8 anos uma galinha e um galo no 
quintal. Ele me perguntou: “Eles são de verdade?”

5. Quando vou ao Acre e fico na chácara da minha filha ouço 
todas as manhãs os galos da vizinhança cantando. Não é que 
ouvi cantar aqui, nesta selva de pedra em Itapoã! Minha mu-
lher me esclareceu: “- O que você acaba de ouvir vem lá da 
tevê do menino nosso vizinho do andar de cima, assistindo 
seus desenhos animados. (Isso é que é primavera louca!).

F  I  M

A UNEICEF, através do seu 
Presidente, Armando Filardi, 
parabeniza a nova Diretoria 
da Associação Gaúcha de 
Economiários Aposentados 
e Pensionistas (AGEA), em-
possada no dia 27 de abril, 
para o biênio 2017/2019.

A Delegacia Regional de Ni-
terói está de “casa nova”. Por 
solicitação da Caixa Econô-
mica Federal, a Delegacia 
de Niterói mudou de ende-
reço e agora atende na Rua 
Luiz Leopoldo Fernandes 
Pinheiro, número 551, sala 
1002, no Centro de Niterói. 
O telefone de contato é: (21) 
2622-0149 e o e-mail: nite-
roi@uneicef.com.br. A DR 
de Niterói aguarda a visita de 
todos os associados da De-
legacia, do Rio e das demais 
Regionais. 

Sempre prezando pela 
saúde e bem-estar dos 
seus associados, a UNEI-
CEF realizou no dia 24 de 
abril, mais uma campanha 
antigripal. A vacina, que foi 
distribuída gratuitamente 
aos usuários do SAÚDE 
CAIXA, protege contra os 
principais vírus da gripe, 
inclusive, o Influenza A 
(H1N1).  A vacinação ocor-
reu no setor do Serviço So-
cial, na Sede da Entidade. 

A UNEICEF está com um pro-
jeto novo de passeios que vi-
sam levar os associados para 
conhecer pontos históricos 
e turísticos no Centro do Rio 
de Janeiro. As inscrições para 
os passeios já estão abertas 
e podem ser feitas na Sede 
Administrativa da Entidade, 
pelo telefone: (21) 2262-0767, 
ramal 42 ou pelo e-mail: bar-
social@uneicef.com.br. 

Se você é desses que, volta e 
meia, precisa visitar um fisiote-
rapeuta, saiba que a UNEICEF 
tem convênio com a Reabilita 
Fisio – Serviços de Fisiotera-
pia, que atende aos seus as-
sociados. Mais informações: 
Tel.: (21) 99581-8283 – Andréa 
/ 99608-7583 – Aline. 

A Associação Brasileira 
de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar 
(Abrapp), pretende criar, 
até agosto, um plano se-
torial no qual os familiares 
dos beneficiários dos pla-
nos de previdência possam 
aderir ao sistema. Com a 
criação, os cônjuges e fi-
lhos dos funcionários da 
Caixa, que tem a Funcef, 
poderão participar do sis-
tema dos fundos fechados. 

O Programa Empreender Mais Simples, realizado entre o go-
verno federal e o Banco do Brasil, oferece aos aposentados a 
oportunidade de usar da experiência adquirida para auxiliar na 
gestão de empresários de micro e pequenas empresas nacio-
nais, bem como orientar financiamentos. Para participar, bas-
ta ficar atento aos editais que saem no site do Sebrae: https://
www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae

Em virtude da FUNCEF estar 
aguardando a anuência da 
Patrocinadora e dos órgãos 
de controle, a cobrança da 
taxa de contribuição extraor-
dinária referente ao Equacio-
namento de 2015 para os par-
ticipantes do REG/REPLAN 
Saldado foi adiada. A Fun-
dação havia informado que a 
taxa de contribuição referente 
ao Equacionamento de 2015 
será de 10,64%. A extensão 
no prazo pode ajudar a barrar 
essa cobrança desleal para 
os participantes.

Buscando oferecer mais 
agilidade no atendimento, a 
UNEICEF fez uma mudan-
ça nos ramais telefônicos 
da Sede Administrativa do 
Rio de Janeiro e o quadro 
social agora é direcionado 
para o setor desejado de 
forma mais rápida. Anote 
os novos ramais: Se Asso-
ciar:1; Presidência: 2; Vice-
-presidência e Dir. Adm.: 3; 
Serv. Social e Saúde: 4; Só-
cio Cultural: 5; Farmácia – 6; 
Orientação Previdenciária: 
7; Tesouraria - 8; Contabili-
dade – 9 e Depto. Pessoal 
– 15. O telefone da sede é: 
(21) 2262-0767. 

A Delegacia Regional da UNEICEF de Fortaleza, no Ceará 
está de endereço novo. A Sede agora fica localizada na Ave-
nida Santos Dumont, 2626, Edifício Plaza Tower, sala 1109, 
no bairro de Aldeota, Fortaleza. A Delegada Maria José Nas-
cimento aguarda a visita de todos os sócios na “casa nova”. 

* Advogado aposentado da 
CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado a ABI e a UBE
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A UNEICEF se solidariza com a tristeza e dor dos familiares e entes queridos, bem como lamenta as grandes perdas.

FalecimentosFalecimentos
É com extremo pesar que a Diretoria da UNEICEF comunica o falecimento dos 
queridos e estimados colegas e associados desta Entidade.
Adelaide Candida Bessa L. de Almeida, falecida em 28 de abril de 2017, associada de São 
Paulo; Alcides dos Santos, falecida em 10 de março de 2017, associada do Rio de Janeiro; Aline 
Pereira Câmara de Matos Peixoto, falecida em 18 de janeiro de 2017, associada do Rio de 
Janeiro; Ana Rita Santos Almeida, falecida em 12 de janeiro de 2017, associada de São Paulo; 
Aquino Elias da Silva, falecido em 11 de janeiro de 2017, associado do Rio de Janeiro; Ary 
Pereira da Costa, falecido em 03 de maior de 2017, associado do Rio de Janeiro; Aurino Gomes 
de Azevedo, falecido em 27 de janeiro de 2017, associado do Rio Grande do Norte; Carlos 
Edson Miranda Chaves, falecido em 28 de março de 2017, associado; Carmen Amélia Rodrigues 
Marianno, falecida em 19 de janeiro de 2017, associada do Rio de Janeiro; Cionaria Virgens 
Cruz, falecida em 5 de janeiro de 2017, associada da Bahia; Circe dos Santos Nigro, falecida 
em 22 de março de 2017, associada do Rio de Janeiro; Clementina Caccia Matozinho, falecida 
em 23 de janeiro de 2017, associada de São Paulo; Cosme Honorato da Silva, falecida em 1 de 
janeiro de 2017, associada do Rio de Janeiro; Danilo Vieira Rupp, falecido em 30 de janeiro 
de 2017, associado de Santa Catarina; Dante Oliveira de Lima, falecido em 25 de abril de 
2017, associado do Rio de Janeiro; Edite de Albuquerque Lima, falecido em 20 de fevereiro  
de 2017, associado do Ceará; Edmundo Pereira Dantas Filho, falecido em 20 de janeiro de 
2017, associado de Juiz de Fora; Elmira Lima de Andrade, falecido em 26 de março de 2017, 
associado; Enio Pinto Junqueira, falecido em 1 de fevereiro de 2017, associado do Rio de 
Janeiro; Eramir Gomes da Silva, falecido em 24 de fevereiro de 2017, associado do Rio de Janeiro; 
Evaldo José Loureiro Amorim, falecido em 27 de março de 2017, associado de Pernambuco; 
Francisco Jayme Domingues Júnior, falecido em 7 de abril de 2017, associado do Rio de Janeiro; 
Francisco Mancebo de Araújo, falecido em 6 de abril de 2017, associado do Rio de Janeiro; 
Gervalísio Cruz de Araújo, falecido em 14 de março de 2017, associado do Ceará; Hélio Klaus, 
falecido em 10 de fevereiro 2017, associado do Rio de Janeiro; João Irineu Bicas, falecido em 
13 de março de 2017, associado do Rio de Janeiro; João José Fontella, falecido em 24 de abril 

de 2017, associado do Rio de Janeiro; José Ferreira Braga, falecido em 13 de março de 2017, 
associado do Rio de Janeiro; Josué Mendes do nascimento, falecido em 26 de fevereiro de 
2017, associado de Pernambuco; Laércio Gomes Paiva, falecido em 19/09/2017, associado do 
Rio de Janeiro; Lao Tsen de Araújo Dias, falecido em 11 de março de 2017, associado do 
Rio de Janeiro; Léa Gomes, falecida em 20 de fevereiro de 2017, associada do Rio de Janeiro; 
Lindalva Cavalcanti Moreira, falecido em 2 de março de 2017, associada de Pernambuco; Luis 
Cláudio Ivo Soares, falecido em 26 de fevereiro de 2017, associado do Rio de Janeiro; Luiz Silvio 
Cavalcante Barbosa, falecido em 23 de fevereiro de 2017, associado; Manoel Deodoro Caetano 
falecido em 27/09/2017, associado; Manoel Santana do Espirito Santo, falecido em 3 de janeiro 
de 2017, associado do Rio de Janeiro; Marco Antônio Xavier de Oliveira falecido em 23 de janeiro 
de 2017, associado do Rio de Janeiro; Maria Aparecida Vergínia dos Santos, falecida em 7 de 
abril de 2017, associada de São Paulo; Maria Apparecida Simas Cruz, falecida em 18 de janeiro de 
2017, associada do Rio de Janeiro; Maria do Rosário Monteiro Pereira, falecida em 4 de janeiro 
de 2017, associada do Rio de Janeiro; Maria Helena de Rezende, falecida 23 de março de 2017, 
associada da Bahia; Maria Josete Luckwu Martins, falecida em 25 de abril de 2017, associada 
da Paraíba; Neuza Martins Gobira, falecida em 12 de janeiro de 2017, associada da Bahia; Regina 
Maria Petry de Souza, falecida em 25 de fevereiro de 2017, associada do Rio Grande do Sul; 
Roberto Prata Pereira Alves, falecido em 27 de março de 2017, associado do Rio de Janeiro; Ruth 
Indalécio, falecido em 19 de fevereiro de 2017, associado do Rio de Janeiro; Salvador de 
Barros, falecido em 24 de março de 2017, associado de São Paulo; Sebastiao Lacerda Camilo, 
falecido em 17 de fevereiro de 2017, associado do Rio de Janeiro; Ubirajara Alves Barbosa, 
falecido em 6 de fevereiro de 2017, associado de Pernambuco; Valter Galhanone, falecido em 10 
de maio de 2017, associado de São Paulo; Victor Gomes Neto, falecido em 24 de janeiro de 2017, 
associado de Pernambuco e Zara Diniz Magalhães, falecido em 15 de maio de 2017, associada 
do Rio de Janeiro.

Reforma da 
Previdência pode 
ser o fim da 
aposentadoria

A reforma previdenciária significa o fim 
das aposentadorias no Brasil. E, ao que 
parece, o governo tem pressa em aprovar 
esse grande retrocesso ao povo brasileiro. 
Isso por que o presidente da comissão es-
pecial da Reforma da Previdência na Câma-
ra informou que a Casa tinha a intensão de 
aprovar a proposta antes do recesso parla-
mentar.

Se depender de nós da União Nacional 
dos Economiários da Caixa Econômica Fe-
deral (UNEICEF) e dos movimentos em de-
fesa dos trabalhadores e aposentados essa 
reforma não irá longe. 

Dentre os pontos devastadores da re-
forma previdenciária está o aumento da 
idade mínima para a aposentadoria para 65 
anos. Com isso, mesmo que o trabalhador 
complete o tempo de contribuição ao INSS, 
ele ainda precisará permanecer trabalhando 
por mais tempo até atingir a idade mínima 
estipulada.

“Não podemos deixar essa proposta 
passar. Não é justo uma pessoa ter que 
trabalhar uma vida praticamente inteira e 
não conseguir aproveitar mais seu tempo 
na aposentadoria. Estamos unidos contra 
esse nefasto projeto”, afirma o Presidente 
da UNEICEF, Armando Filardi.

A Campanha Nacional dos Bancá-
rios já tem tema definido: a manutenção 
do emprego. Levando em consideração 
os recentes ataques a Caixa Econômi-
ca Federal e demais bancos públicos, o 
que coloca em risco o trabalho de muitos 
funcionários, o Comando Nacional dos 
Bancários definiu este como o mote da 
categoria para o ano de 2017.

Na luta contra retrocessos e perda 
de direitos conquistados, a classe ban-
cária defenderá a manutenção do em-
prego e irá contra ações que visem: a 
prevalência de acordos coletivos sobre 
a legislação, a institucionalização do tra-
balho intermitente e home office, as difi-
culdades para realização de ações tra-

balhistas, o enfraquecimento da Justiça 
do Trabalho, a permissão de gestantes 
em trabalho insalubre e a permissão da 
terceirização para atividade-fim em toda 
a cadeia produtiva. 

Como em 2016 a categoria fechou 
um histórico acordo que assegura dois 
anos de aumento real, em 2017, o foco 
será a garantia de preservação dos di-
reitos conquistados, luta contra a tercei-
rização, precarização do trabalho e defe-
sa dos bancos públicos. “Não podemos 
deixar que nos arranquem tudo que foi 
conquistado com árduas batalhas e suor. 
Em defesa do emprego e da Caixa, va-
mos à luta”, afirma Armando Filardi, Pre-
sidente da UNEICEF. 

bancários têm manutenção 
do emprego como tema da 
Campanha Salarial 2017
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Atendimento do Serviço Social da UNEICEF 
reflete a atenção que é dada aos associados

Associados da DR de Niterói 
aproveitam festa dos 
aniversariantes 

Palestra trata 
sobre qualidade 
de vida

O Serviço Social da UNEICEF é uma das 
atividades promovidas pela Entidade que tem 
a maior procura do quadro associativo. O aten-
dimento, cada dia mais, tendo sido bem visto e 
reconhecido pelos associados, tanto que even-
tualmente, a equipe recebe elogios e agradeci-
mentos ao atendimento prestado.

Através de excelentes serviços na área 
social como as visitas hospitalares, auxílios 
anestesia e funeral, atendimentos via celular 
(21) 99988-3512, doações de pacotes de fral-
das, entre outros, o Serviço Social da UNEICEF 
solidifica a Associação como uma Entidade que 
preza pelo bom atendimento e por oferecer be-
nefícios exclusivos ao seu quadro social. 

O reconhecimento também tem se dado 
através adesão de novos sócios que somente 

nos meses de janeiro a maio deste ano totalizou 
87 novos cadastros. O atendimento via celular 
em 2017 já passou de 400, enquanto as visitas 
hospitalares totalizaram 227. O Serviço Social 
vem mês a mês fortalecendo sua atuação e se 
comprometendo a cada a ajudar, orientar e co-
laborar com o quadro associativo nas necessi-
dades que vierem a precisar.

Se você é associado da UNEICEF e pre-
cisa de algum serviço oferecido pelo Depar-
tamento Social, entre em contato através dos 
telefones (21) 2262-0767 (ramal 2) ou (21) 
99988-3512 que os membros da equipe estrão 
ao dispor para melhor atendê-lo. 

Aos sócios que estiverem lotados nos de-
mais estados do Brasil, a orientação é que se 
dirijam a Delegacia Regional mais próxima, 

para que a mesma realize os trâmites junto a 
Sede e os atendimentos sejam executados com 
rapidez e eficiência.

No dia 20 de junho, a UNEICEF recebeu 
no 22° andar do prédio da Caixa, na Av. Almi-
rante Barroso, a palestra “qualidade de vida e 
transformação: como redescobrir os prazeres 
da vida após a aposentadoria”, ministrada pela 
psicóloga, terapeuta de família e coach ontoló-
gico, Juliana Sento-Sé Borges.

Em sua explanação, Juliana destacou prá-
ticas que os aposentados podem adotar para 
levar uma vida mais leve, saudável e, por con-
sequência, feliz. “Digo que em tudo na vida 
existem luzes e sombras e, com o envelhecer, 
não é diferente. Ele traz coisas boas e ruins, 
mas depende apenas de nós guardar o melhor”, 
disse.

Ao final da palestra, Juliana fez um exercí-
cio com os presentes. Ela sugeriu a divisão das 
pessoas em grupos para que elas escrevessem 
suas impressões sobre a palestra e sobre suas 
vidas em geral. A atividade agradou muito os 
associados da UNEICEF.

Em seguida, o Presidente da entidade, Ar-
mando Filardi, entregou o certificado de agra-
decimento e participação à Juliana. “Estamos 
muito felizes e agraciados com a sua palestra 
e esperamos te ver em breve”, ressaltou Filardi. 

A psicóloga, terapeuta de família e coach 
ontológico tem convênio com a UNEICEF e 
oferece 30% de desconto aos associados nas 
consultas com ela. Juliana atende no bairro de 
Copacabana. Mais informações pelo telefone: 
(21) 21 98624-6425 ou pelo e-mail: contato@
jusentose.com.br.

A Delegacia Regional da UNEICEF de Ni-
terói realizou no dia 22 de junho, uma animada 
festa em comemoração aos 59 anos da Asso-
ciação e pela passagem de ano dos aniversa-
riantes do primeiro semestre. O festejo, ocorri-
do no Charitas Aero Club no Centro de Niterói, 
contou com a presença de inúmeros associa-
dos e seus familiares.

Embalados pelo músico Russo, os presen-
tes puderam dançar, se divertir, confraternizar 
e se deliciar com o buffet contratado exclusi-
vamente para o evento. A festa contou com a 
presença do Presidente da UNEICEF, Armado 
Filardi; do Vice-presidente da Entidade, Silvio 
Motta; da assessora Maria do Amparo, e da 
presidente do Conselho Deliberativo, Vera Ca-
ppelli, além de convidados ilustres como o di-
retor da PREVHAB, José Soares Magalhaes e 
ex-superintendente da CAIXA, Moisés Florindo 
e junto com sua esposa. 

Na ocasião, a Delegada da Regional de Ni-

De janeiro a maio de 2017

VISITAS HOSPITALARES     227

VISITA DOMICILIAR        4

AUXÍLIO ANESTESIA     124

AUXÍLIO INSTRUMENTADOR     45

AUXÍLIO FUNERAL        39

PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA   361

ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA      67

DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA    55

ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA 400

NOVOS SÓCIOS        87

terói, Marlene Gomes Evangelista, agradeceu 
a presença de todos os associados, bem como 
do Presidente Filardi e ainda desejou felicita-
ções aos aniversariantes de janeiro a junho.
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