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Essa 

dívida
não é 
nossa!

A fim de fechar mais um ano de 
dedicação em prol dos economiá-
rios da Caixa, bem como celebrar 
a passagem de idade dos asso-
ciados aniversariantes do segun-
do semestre de 2017, a UNEICEF 
promoverá uma linda festa no dia 
8 de dezembro, a partir das 12h, 
na Casa Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria (Rua Haddock Lobo, 
195), na Tijuca, Rio de Janeiro.

Como de tradição, será servi-
do um buffet especial de Natal e 
bolo de aniversário. A festa pro-
mete levar diversão, confraterniza-
ção e muita animação a todos os 
presentes. Então associado, não 
deixe de participar desse impor-

tante evento e brindar as alegrias 
e vitórias conquistadas ao longo 
desse ano de 2017. 

Os convites devem ser retira-
dos na Sede da Associação, lo-
calizada na Avenida Rio Branco, 
174, 11º andar, Centro do Rio de 
Janeiro. Vale lembrar que sem os 
convites os associados não terão 
acesso à festa.

Para mais informações basta 
entrar em contato com o Departa-
mento Sócio Cultural da UNEICEF 
através do telefone: (21) 2262-
0767, ramal 5, com Georgette ou 
Isabel, de segunda à sexta, de 10h 
às 16h. Não deixe de fechar mais 
um ano com a sua Associação. 
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FESTa dE NaTal E aNIvErSarIaNTES

8 de dezembro - 12h
Vila da Feira e Terras de Santa Maria (Rua Haddock Lobo, 195), na Tijuca

Equacionamento Funcef

Grupo do rio vai ao 
Ministério Público e 
à Fundação na busca
por soluções

(Página 4 e 5)
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Em 3 de outubro aconteceu no auditó-
rio da Caixa, no Barrosão, Centro do Rio 
de Janeiro, uma importante reunião que 
contou com a participação de Délvio Joa-
quim Lopes de Brito, Diretor de Benefícios 
da Funcef, e Max Mauran Pantoja da Cos-
ta, Diretor de Planejamento e Controlado-
ria da Funcef. A reunião que lotou o audi-
tório – cerca de 500 pessoas presentes, 
sendo a maioria esmagadora de aposen-
tados – serviu para que os Diretores pres-
tassem esclarecimentos sobre o injusto 
Equacionamento que foi imposto.

Na oportunidade os Diretores também 
falaram sobre outros temas, tais como 
Contencioso e voto minerva. Segundo 
eles, nas votações que acontecem na 
Funcef, os Diretores eleitos pelos empre-
gados, são na maioria das vezes derrota-

dos em suas propostas, pois ainda preva-
lece na fundação o tal do “voto minerva”. 

Tal situação se justifica porque a Dire-
toria Executiva da Fundação é composta 
por seis membros, sendo três diretores 
indicados pela Patrocinadora (Caixa) e 
três eleitos pelo voto direto. Porém, esse 
é o grande problema, pois toda e qual-
quer votação onde existe empate em 3 
x 3, a decisão final vem através do voto 
minerva, valendo assim a “opinião” de 
Carlos Antônio Vieira Fernandes, Diretor-
-presidente indicado pela Caixa. Assim, 
não é difícil perceber porque boa parte 
das decisões da Funcef, onde interesses 
,dos empregados e da Caixa estão envol-
vidos, os primeiros (nós) são sempre os 
prejudicados. Porém, não haverá desis-
tencia e a luta continua.
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EqUaCIONaMENTO: 
diretores da Funcef falam para aposentados do rio

As atividades promovidas pelo Serviço 
Social da UNEICEF ganham cada vez mais 
destaque.

Dentre os atendimentos na área social 
estão visitas hospitalares e domiciliares, au-
xílio anestesia, auxílio instrumentador, pedi-
dos de reembolso do SAÚDE CAIXA, doa-
ção de pacotes de fraldas, atendimento no 
celular de emergência (21) 99988-3512 etc.

Se você é associado da UNEICEF e 
precisa de algum serviço oferecido pelo De-
partamento Social, entre em contato através 
dos telefones (21) 2262-0767 (ramal 2) ou 
(21) 99988-3512 que os membros da equipe 
estarão a seu dispor para melhor atendê-lo.

Aos sócios que estiverem lotados nos 
demais estados do Brasil, a orientação é que 
se dirijam à Delegacia Regional mais próxi-
ma e realize os trâmites junto à Sede e os 
atendimentos sejam executados com rapi-
dez e eficiência.

Show de atendimento é com o 
Ser v iço Soc ial  da UNEICEF

VISITAS HOSPITALARES       178
VISITA DOMICILIAR            2
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR         62
AUXÍLIO ANESTESIA CÔNJUGE          11
AUXÍLIO INSTRUMENTADOR TITULAR        29
AUXÍLIO INSTRUMENTADOR CÔNJUGE        08
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR          24
AUXÍLIO FUNERAL REGIONAL           7
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS)        19
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA      322
ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA        52
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA        43
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA      230

atividades 
realizadas 
de junho a 
setembro de 
2017

Estão abertas as inscrições para o novo projeto 
da UNEICEF, o turismo a pé. A proposta é reali-
zar passeios culturais gratuitos para que os asso-
ciados, caminhando, possam conhecer os pontos 
históricos e turísticos no Centro do Rio de Janeiro. 
Para mais informações sobre como se inscrever, 
basta entrar em contato com o Serviço Social 

da Associação, através do telefone: (21) 2262-
0767, ramal 5, falar com Georgette ou Isabel.

Passeios gratuitos no Centro do rio de Janeiro
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Armando filardiEditorial

Não é novidade: o que desejamos 
mesmo é viver, se possível, com dignida-
de e ter um pouco de felicidade em nossas 
vidas. Contudo, não tem sido fácil para os 
“assistidos” pela FUNCEF desde que se fa-
lou no seu déficit e no seu equacionamento 
para cobrir esse saldo devedor, lembrando 
que falta o Balanço 2016 ainda não apre-
sentado. Esperamos que esse ameaçador 
equacionamento em torno do déficit, acon-
teça com a transparência exigível e seja 
suportável aos economiários já que são 
necessários.

A ansiedade nos contagia e tem sido 
avassaladora. Estar ansioso é estar com 
medo do que vai acontecer no futuro. As-
sim, estamos caminhando para um quadro 
depressivo, em função desse infindável 
“stress”. Por culpa nossa? Não! Fomos ví-
timas do sistema, de pessoas, do descon-
trole e da impunidade que domina o nosso 
país. 

Como pedir ajuda? Pretendo não es-
barrar em um clima panfletário. Faço esse 
editorial indignado com o que aconteceu, 
mas sem ódio e tranquilo. Nele, quase não 
teremos como distinguir o peso de um si-
lêncio bem colocado, de uma mera desa-
tenção ou uma imposição clara e aberta, 
mas respeitosa para reflexão dos nossos 
dirigentes da CAIXA e FUNCEF, sobre o 
que estão tentando impor aos economiá-
rios. Afinal, quantas pessoas colaboraram 
para o nosso bem-estar? De quantas pes-
soas depende o fato de estarmos juntos 
agora? De nenhuma ou de muitas e mui-
tas. Não há ninguém em nossa comuni-
dade que não tenha nada a ver conosco, 
estamos todos interligados – juntos, exceto 
os que não participam da FUNCEF. Veja 
como funciona a nossa mente: gostamos 
de quem nos faz o bem, não gostamos de 
quem nos faz o mal. O nosso bem-estar 
depende de quantos seres? O mal que nos 
atinge depende principalmente de quem? 
Certamente ou possivelmente daqueles 
que impõem, agora, essa cobrança espú-
ria e inconstitucional de reposição de valo-

res que já fizemos ao longo de muitos anos 
à nossa Previdência e que lamentavelmen-
te desapareceram ou foram usurpados. 

Sem memória não aprendemos com a 
experiência. Sem aprendizado não damos 
valor ao vivido. Sem valor, nos sentimos 
vazios e carentes. E tem sido assim há 
muitos anos. Não podemos somente res-
ponsabilizar os atuais e recentes dirigen-
tes pelo rombo havido na FUNCEF. Por 
oportuno, chamaríamos e diríamos haver 
agora, um caso, não de responsabilidade 
ativa, mas poderemos sim, quando permi-
tirem que um significativo número de apo-
sentados forçados a aceitar esse indevido 
“Equacionamento”, cair sobre todos os 
economiários, onde muitos perecerão em 
desgraça e, em muitos casos até fazer par-
te da “população de rua”. Como? Acredi-
tem, já aconteceu no passado para alguns 
aposentados do MAIOR BANCO SOCIAL 
DA AMERICA LATINA – Caixa Econômica 
Federal. Mas, aí sim, poderemos falar em 
responsabilidade passiva de nossos diri-
gentes. Na verdade, nosso povo não se liga 
muito aos valores passados, tradição, nos-
sa história, naquilo que os aposentados fi-
zeram para nossa CAIXA. Nosso país está 
voltando a uma amnésia inoculada tal qual 
doença aos tempos da Senzala e da Casa 
Grande ou mesmo até a um passado mais 
longínquo de um sistema gestor que a co-
lonização nos deixa como herança: fraude, 
trapaça, nepotismo, roubo, incompetência 
e o jeitinho.    

Como? Quando? E a quem? Vamos 
pedir ajuda para solução ou amenização 
das consequências trazidas pelos dias que 
se avizinham? Buscaremos na Justiça nos-
sa defesa, através de uma ação judicial a 
ser feita. Quero lembrar que a nossa ação 
será feita somente em nome da UNEICEF. 
Aguardamos que outras entidades repre-
sentativas dos Economiários participem 
também judicialmente dessa luta – mas 
que façam separadamente pois não con-
vém fazermos ações conjuntas. Vale lem-
brar que o Brasil vive hoje tempos de crise 

contra os necessitados e à própria espe-
rança. Na verdade, são muitas as crises 
no tecido histórico do nosso país, com mu-
danças nefastas na vida concreta do povo 
brasileiro. Vivemos um momento extremo 
de descrédito internacional. Não temos em 
quem acreditar – uma vergonha!!! 

Há uma crise política das elites que já 
se arrasta sem respeitar valores e justiça 
– são ignorados Estatuto do Idoso, a Cons-
tituição, irredutibilidade salarial e etc.  

Há uma crise econômica que privilegia 
os bancos, o império financeiro, arrasan-
do os pequenos empresários e produtores, 
explorando assim as classes mais necessi-
tadas. Há crise institucional de um estado 
que está surdo à democracia e participa-
ção. Há crise ética onde corruptos e cor-
ruptores parecem mancomunados contra a 
Nação. Como sempre se faz muito barulho 
(jornais, TV, rádio etc.), mas ao final de tan-
tos julgamentos, comissões, sindicâncias, 
tudo “acaba em pizza”, e os roubos dos 
grandes permanecem impunes. Alguém 
poderia dizer o nome de um outro políti-
co, além do ex-deputado Federal Eduardo 
Cunha e do ex-governador Sergio Cabral, 
que permanece preso mais de um mês? 
As prisões estão abarrotadas de jovens 
pobres, enquanto os salafrários que lesam 
a pátria (Deputados, Senadores, Governa-
dores etc.) seguem livres e soltos. Apesar 
de ser nesse clima em que vivemos, um 
sentimento que nos parece piegas talvez, 
mas que ainda nos resta, já que partilha-
mos juntos nesse País apenas duas coi-
sas: a língua e a injustiça social, seria nos 
unirmos e buscar na solidariedade e no 
amor uma possibilidade melhor de sermos 
felizes. Amar e respeitar ao próximo, pois 
já sabemos e acreditamos que “um outro 
mundo é possível”. Vamos votar em 2018 
em candidatos ficha limpa.

Fraternalmente e cordialmente (de co-
ração). 

Abraços do Filardi,
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF

PEdIr aJUda! COMO?
qUaNdO? a qUEM?

Continua suspenso o recadastramento anual da Funcef
A Funcef informou que o recadas-

tramento anual de aposentados e pen-
sionistas continua suspenso por tempo 
indeterminado. Desta forma, não é ne-
cessário que os beneficiários se dirijam 
às agências no mês de nascimento. 

A suspensão teve início em setem-
bro de 2016, quando terminou o con-

trato entre a Funcef e a CAIXA que 
ainda permanece em análise. Contu-
do, a Fundação estuda um novo mo-
delo para recadastramento e tão logo 
esteja concluído, o formato será divul-
gado aos aposentados e pensionistas. 

Aos assistidos que foram convo-
cados antes da suspensão do reca-

dastramento e que não o fizeram é 
importante entrar em contado com a 
Fundação, a fim de obter orientações 
necessárias para regularizar a pen-
dência. Vale ressaltar que a suspen-
são do cadastramento não cancelará 
os benefícios. 
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REUNIÃO FUNCEF
A convite da Funcef, o Grupo Equa-

cionamento se reuniu em Brasília,  com 
o presidente da Funcef Carlos Vieira e 
com os diretores Augusto de Miranda, 
Max Mauran e Renato Villela. Na opor-
tunidade, além de apresentar as de-
mandas dos aposentados e participan-
tes do fundo, foram também entregues 
uma carta em nome do grupo, que nar-
ra a aflição dos beneficiários quanto ao 
valor que está sendo cobrado referente 
ao déficit da Fundação, abaixo-assina-
do e também notas taquigráficas dos 
depoimentos dos diretores eleitos na 
Fundação.

Diante de tais documentos, Carlos 
Vieira informou que a diretoria está pro-
curando consenso em todas as decisões 
e redefinindo as metas atuariais. Sobre 

O Grupo Equacionamento Funcef – formado por eco-
nomiários aposentados do Rio de Janeiro e pela UNEICEF 
– esteve em Brasília, no dia 19 de outubro, em atividades 
com representantes do fundo de pensão e também do Mi-
nistério Público para tratar de questões sobre os prejuízos 
que os participantes Funcef têm tido por conta do famige-
rado equacionamento.  Representando a UNEICEF, estava 
Maria do Amparo. Na ocasião, foram entregues carta reti-
rando as perdas do equacionamento, notas taquigráficas 
dos depoimentos dos diretores eleitos na Fundação e um 
abaixo-assinado com milhares de assinaturas solicitando 
uma ação judicial pelo fim do desconto na Funcef. 

EqUaCIONaMENTO FUNCEF
Grupo do rio vai ao Ministério Público 
e à Fundação na busca por soluções

os valores do equacionamento, o man-
datário afirmou que depende de fatores 
a curto e longo prazo. Contudo, quando 
convidado a participar de uma reunião 
no prédio da Caixa, no Rio de Janeiro, 
a fim de explicar as questões diretamen-

te a um público de aposentados, o pre-
sidente da Funcef declinou informando 
que depende da decisão do colegiado. 

MINISTéRIO PÚBLICO 
Após reunião com a Funcef, o Gru-

po se dirigiu ao Ministério Público onde 
entregou ao procurador Anselmo Hen-
rique Cordeiro uma carta e um abaixo-
-assinado dos participantes da Funcef 
solicitando que o MP enseje ações para 
excluir do equacionamento os valores 
pagos pelos beneficiários e o contencio-
so da Caixa.

10ª VARA FEDERAL
Para finalizar as ações em defesa 

dos participantes da Funcef em Brasília, 
o Grupo Equacionamento se dirigiu à 10ª 
Vara Federal, onde foi protocolado junto 
ao Juiz Federal Vallisney de Souza Oli-
veira a carta entregue ao Ministério Pú-
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“ A situação é complica-
da. Mais do que nunca nós apo-
sentados temos que nos unir e 
buscar cada vez mais mobilizar 
os economiários de todo o País. 
Não podemos deixar que nos 
enfiem goela abaixo esse de-
sastroso equacionamento. Jun-
tos somos mais fortes”, afirma 
Maristela Guerra, uma das com-
ponentes do Grupo Equaciona-
mento Funcef. ”

Ao
Exmº Senhor 
Procurador do Ministério Público Federal
Dr. Anselmo Henrique Cordeiro Lopes
 
Prezado Procurador,
Nós, participantes do Fundo de Pensão da FUNCEF, ativos, aposentados e pensionistas, vimos por 
meio deste prestar a Vª Exª e sua equipe nossas homenagens e reconhecidos agradecimentos por 
todo trabalho e dedicação à frente da Operação Greenfield.

Em função desse importante trabalho, passamos a viver com mais esperança e acalentamos o 
sonho de ver retornar aos nossos proventos, os valores que estão sendo subtraídos pela FUNCEF, 
à título de equacionamento, cujo débito não demos causa.

Segundo dados obtidos em consulta formulada à FUNCEF em 08/10/2017, de um universo de 
135.537 mil participantes, somos 95.537 mil ativos e aproximadamente 40 aposentados, dos quais 
muitos com idade bem avançada (3051 possuem idade superior a 75 anos e 1721 com mais de 80 
anos, cuja expectativa de vida, conforme dados do IBGE, não sobreviverão ao prazo de 17 anos 
estabelecido para o equacionamento do déficit.  

Certamente a FUNCEF, possuidora de um ativo de 58 bilhões, desperta a cobiça de um mercado 
dissociado das expectativas dos participantes.

Essa constatação pode ser evidenciada nos recentes informes que coletamos a todo momento na 
mídia (CPI dos fundos de pensão) e ratificados pela Operação Greenfield.

Acrescente-se ainda à essa situação acima relatada, uma recusa permanente da Caixa em assumir 
a sua responsabilidade num passivo trabalhista que deu causa.

Nesse cenário caótico, onde são imputados à conjuntura econômica os déficits ocorridos na FUN-
CEF, nós participantes que representamos o lado mais frágil nesse contexto, somos penalizados e 
chamados a arcar com a recomposição dessas reservas.

O equacionamento, que está em seu segundo ano consecutivo, penaliza covardemente a todos os 
participantes e em especial aqueles aposentados há mais tempo e com idade avançada, visto que 
é efetuado nos proventos ignorando as condições mínimas de sobrevivência, já que incidem sobre 
o valor bruto e se sobrepõem a quaisquer outros débitos existentes nos contracheques. Além disso, 
acarreta também um prejuízo maior para o participante que vê seu nome incluído em cadastros 
restritivos, impossibilitando-o de contrair qualquer tipo de empréstimo, ainda que em outras institui-
ções, tendo que recorrer a agiotas para sua sobrevivência.

Para ilustrar o tema acima, em consulta feita à FUNCEF, fomos informados que 1858 colegas rece-
bem até R$ 1.000,00; 3314 recebem até R$ 2.000,00 e por fim não foi possível mensurar quantos 
não recebem salário, ficando bem transparente a situação que passam.

Temos ciência da fragilidade econômica do pais, que afeta a todos, com consequentes reflexos na 
população mais carente, porem o que nos causa espécie e o fato de estarmos pagando uma conta 
que não é totalmente nossa! 

Diante do exposto, solicitamos desse Ministério Público que enseje ações para apartar do nosso 
equacionamento, os valores relativos ao contencioso judicial trabalhista da CAIXA e os valores 
relativos às operações que estão sob investigação, por uma questão de justiça. 

NÓS, PARTICIPANTES DA FUNCEF 

EqUaCIONaMENTO FUNCEF
Grupo do rio vai ao Ministério Público 
e à Fundação na busca por soluções

blico com o pedido de ingresso de ações 
na Justiça a fim de excluir do equaciona-
mento os valores que estão sendo apu-
rados e o contencioso da Caixa. 

A UNEICEF abraça as ações do 
Grupo Equacionamento, que se mantém 
firme na busca pelo fim desse massa-
crante débito chamado equacionamento 
pago pelos participantes da Funcef, e 
reiterar que é veementemente contrária 
a postura da Fundação e da Caixa que 
vem empurrando para os aposentados o 
pagamento de uma conta que não é de-
les. “Precisamos que os participantes se 
mantenham mobilizados contra esse fa-
migerado equacionamento. É necessário 
chamar atenção do Ministério Público a 
fim de que tome as medidas cabíveis 
para barrar a continuidade desse covar-
de déficit”, indica Armando Filardi, Presi-
dente da UNEICEF. 
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Histórias e estórias

Pacata cidade interiorana, lá pelos lados do Espírito Santo, em tempos 
de mil novecentos e quarenta oito. Na velha casa de dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lá fora se espremiam e se desviavam marido, espo-
sa e três filhos: um menino e duas meninas, todos em início de idade 
escolar. 

Ali, o Natal começava a se anunciar no mês de agosto, quando a mãe, 
mais instruída, começava a colecionar, até novembro, as edições da 
revista infantil “Tico-Tico”, para retirar, depois, as páginas centrais onde 
estavam impressas as coloridas figuras que, aos poucos, recortadas 
e coladas a um grosso papelão, iam formando, mês a mês, o futuro e 
ansiado presépio.

Semanas antes da data, no refúgio das horas tardias das noites, para 
que as filhas não a vissem, a mãe, pedalando a máquina de costura, re-
formava e enfeitava as mesmas bonecas presenteadas no ano anterior. 
Ao filho, uma nova calça curta, uma camisa ou um boné. Improvisava-se 
uma árvore natalina com galhos dos arbustos do quintal, debaixo dela 
descansavam os “misteriosos” presentes. Vez em quando padrinhos se 
lembravam dos afilhados, remetiam novidades. Foi assim que o meni-
no ganhou a primeira bola, e as meninas uns brinquedos de jogar e 
uns sapatinhos. E todos ficavam felizes, mesmo com os companheiros 
de brincadeira exibindo coisas mais interessantes, curiosas novidades. 
Apesar de muito desejarem, jamais pegavam o Papai Noel, o velhinho, 
apesar de velhinho, devia ser esperto, vinha sempre muito cedo, lá pela 
madrugada, estavam todos dormindo.

O pai, ferroviário, não era presença constante no lar, era escravo das es-
calas de trabalho que, muitas vezes, o afastavam para outros Estados. 

Naquele ano, veio segredar à mulher:
- Vamos preparar as crianças para uma coisa meio chata. Não vou po-
der estar aqui no Natal... 

Explicou:
- Coisas lá no Sindicato... Discuti com o grupo do meu chefe. Perdi o 
controle, disse umas verdades que mereciam ouvir... Agora, veio esta 
vingança, ele me escalou para uma viagem longa, lá pelo ramal de Ca-
rangola, e começando bem no dia 23!

Ela lhe relembrou frase muito repetida:
- João, João, você tem que controlar esse seu pavio curto!
- Entenda, mulher, um dia isso vira, fico por cima, e chega minha vez... 
- Justificou.

No Natal, a mulher amuada e silenciosa. Entretanto, percebia a alegria 
das crianças, e era só isto que anestesiava a tristeza do seu coração de 
mãe e esposa.

Muitos anos depois, o adolescente filho, num baile do colégio, veio a 
saber que naquele ano, na verdade, o pai passara as festas natalinas 
com uma outra mulher. E isto confessado por sua própria e então des-
conhecida irmã, ao tentar inocentemente namorá-la, e ela, filha daquela 
outra mulher, já sabendo quem ele era, se encarregou de esclarecê-lo.

Acolheu o segredo. Assimilou-o entre silenciosas angústias. E a já ad-
mirada imagem da mãe cresceu mais ainda em meio aos seus jovens e 
controversos sentimentos.

Trabalhadores da Caixa estão 
mobilizados em mais uma ação 
da Campanha Contencioso: essa 
dívida é da Caixa! Desta vez, foi 
criado um abaixo-assinado com 
mais de três mil assinaturas dos 
economiários de todo o país, a 
fim de forçar a CEF a solucionar 
o passivo trabalhista. O docu-
mento foi encaminhado para a 
direção do banco e órgãos com-
petentes. 

Fascínio entre os jovens e ado-
lescentes, os jogos de videoga-
me sempre estiveram no centro 
da guerra entre os pais que são 
contra e os favoráveis à atividade. 
Contudo, estudos mostraram que 
usados na dose certa, os jogui-
nhos podem ser benéficos para a 
garotada e, por mais incrível que 
possa parecer, também aos mais 
velhos. Cientistas da Universida-
de da Califórnia descobriram que 
a utilização de jogos eletrônicos 
fez com que pessoas com idade 
acima dos 60 anos retornassem a 
fazer várias atividades ao mesmo 
tempo com a habilidade de um jo-
vem de 20 anos. Durante os tes-
tes, as pessoas com idade entre 
60 a 85 anos que fizeram uso do 
jogo tiveram melhora na atenção 
e memória. Ou seja, além do vi-
deogame diminuir os danos cau-
sados pelo processo de envelhe-
cimento no cérebro, ele ainda é 
capaz de auxiliar nas habilidades 
cognitivas como a concentração. 
Vamos jogar?

O Departamento Financeiro da 
UNEICEF além de administrar, con-
trolar e dar as linhas das finanças 
da entidade, é o responsável pelo 
vale emergencial rápido, concedi-
do a partir do dia 20 de cada mês 
de acordo com a disponibilidade de 
verba. Esse serviço é exclusivo para 
atender aos associados em situa-
ções emergenciais. 

Para obter a qualidade de vida em 
sua totalidade é necessário agre-
gar uma soma de ações que re-
sultem em um estilo mais saudá-
vel e, para isso, é preciso adotar o  
pilar que é baseado na trindade: 
exercícios físicos, alimentação 
equilibrada e noites bem dormi-
das. Unindo estes três elementos 
é possível garantir mais anos à 
sua vida e mais qualidade ao seu 
dia a dia. Experimente!

A interação com as novas tecno-
logias tem feito com que os ido-
sos saibam, a cada dia, lidar me-
lhor com aparelhos eletrônicos e 
a internet. Segundo o Relatório 
sobre envelhecimento e saúde da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o uso da internet pelos 
idosos brasileiros vem aumen-
tando consideravelmente. Só no 
Brasil, nos últimos oito anos, o 
número de idosos conectados 
aumentou quase 1000%, o que 
fez o Brasil chegar ao número de 
mais de cinco milhões de idosos 
na internet.

Cerca de 29% dos idosos têm que-
das ao menos uma vez por ano e 
13% caem de forma recorrente. A 
lesão acidental é a sexta causa de 
mortalidade em pessoas idosas, 
por isso é preciso tratar a causa 
dessas quedas antes que elas 
ocorram. É preciso estar atento 
aos sintomas, se por acaso você 
sentir algum tipo de desequilíbrio 
ou mesmo tonturas procure logo 
um médico. Prevenir as quedas é 
prevenir a vida. Cuide-se!

Os representantes dos trabalha-
dores estiveram reunidos em ato 
realizado no dia 3 de outubro, 
no Rio de Janeiro, manifestando 
contra a privatização das empre-
sas públicas brasileiras. A Caixa 
Econômica e outras companhias 
com importante papel para o País 
estão prestes a ser colocadas 
nas mãos privatistas e o intuito 
do movimento é conscientizar a 
população do contrário. “Agora, 
mais do que nunca, é preciso 
mostrar a força e união dos traba-
lhadores contra esses absurdos 
promovidos pelo governo. Vamos 
à luta”, convida Armando Filardi, 
Presidente da UNEICEF. 

Ao longo dos últimos anos, os 
aposentados tiveram grandes 
perdas em seus proventos. A 
defasagem já passou da média 
de 67,29% nas aposentadorias 
do Brasil. Diante disso, inúme-
ros aposentados são obrigados 
a recorrer ao mercado de traba-
lho para complementar a renda e 
conseguir sobreviver. Ano após 
ano, os aposentados são saque-
ados, tendo seus benefícios extir-
pados em nome do equilíbrio das 
contas da Previdência etc. Desde 
o governo FHC, os aposentados 
têm sofrido fortes ataques – inclu-
sive com 0% (zero por cento) de 
reajuste. Nos dias atuais conten-
cioso e equacionamento são os 
grandes dragões que ameaçam 
corroer ainda mais a renda do 
aposentado.

* Advogado aposentado da 
CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado a ABI e a UBE
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associados 
participam do 
abaixo-assinado
contra o injusto 
equacionamento

abaIxO-aSSINadOCom participação da 
UNEICEF, rio diz não 
ao Contencioso

Buscando resguardar os direitos 
dos associados, participantes do REG/
Replan Saldado da Funcef, que tiveram 
descontados dos seus contracheques 
o percentual de 10,68% referente 
ao equacionamento do déficit da 
Fundação de 2014 e 2015, a UNEICEF 
(União Nacional dos Economiários da 
Caixa Econômica Federal) recolheu 
assinaturas para abaixo-assinado, 
cujo objetivo é demonstrar à CAIXA e 
à Funcef o enorme descontentamento 
dos aposentados, pensionistas e ativos 
da CEF.

O documento contra o injusto equa-
cionamento foi entregue, no dia 19 de 
outubro, ao MINISTÉRIO PÚBLICO, 
a FUNCEF e a 10ª Vara Federal por 
representantes do “Grupo Equaciona-
mento”, em Brasília.

O Presidente da UNEICEF Arman-
do Filardi vem demonstrando seu des-
contentamento e o da Entidade com 
relação ao covarde equacionamento. 
“Essa conta não é nossa”, exclama.

A UNEICEF participou no dia 
20 de setembro, em frente ao pré-
dio da CAIXA (Barrosão) de um 
Ato contra o Contencioso Jurídico. 
Diversos manifestantes entoaram 
gritos contra o pagamento do Con-
tencioso: “fundo de pensão não é 
para ladrão”.

O Presidente da UNEICEF, Ar-
mando Filardi, esteve na manifes-
tação. “Essa dívida não pode ser 
paga pelos participantes da Fun-
cef, por isso estamos nos unindo e 
protestando, pois a situação está 
insuportável para todos”, relata Fi-
lardi.

O Contencioso é uma conta 
gerada pela CAIXA em decorrên-
cia de causas trabalhistas promo-
vidas pelos empregados que veem 

seus direitos violados pelo banco. 
A negligência da CAIXA e a fal-
ta de provisionamento da Funcef 
resultou numa covarde cobrança 
aos participantes do REG/Replan.

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

FalecimentosFalecimentos
É com extremo pesar e tristeza que a Diretoria da UNEICEF comunica o falecimento 
dos queridos e estimados colegas e associados desta Entidade.
Abigail Poubel Xavier (2/08); Aide dos Santos Renda (3/08); Albertisa de 
Miranda Costa (2/07); Benedicto da Silva Mathias (22/08); Cyro Elias Chemale 
Barcellos (9/09); Dora Hundertmark Franco (19/09); Edir Candido Soares 
(5/08); Eduardo Augusto Moreira Gonçalves (13/08); Geraldo Márcio Pinto 

Coelho (24/08); Lila Guedes Silveira Barbosa (8/09); Maria Hercila Rodrigues 
de Moraes Rego (5/08); Maria Madalena Lanes Neves (18/07); Rogério Ferreira 
Gomes (17/08); Rosa Maria Cavalcanti Pinheiro (1/08); Sérgio Alexandre 
Parente de Paula (17/08); Silvio José Faustino (11/08). 
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Participe do 
39º Simpósio 
Nacional dos 
Economiários 
aposentados 
e Pensionistas 
da Caixa

O Rio de Janeiro receberá 
nos dias 13 a 17 de novembro, no 
Hotel Windsor Barra, na Barra da 
Tijuca, o 39º Simpósio Nacional 
dos Economiários Aposentados 
e Pensionistas da Caixa. Repre-
sentando a UNEICEF, seu Presi-
dente Armando Filardi, mais uma 
vez marcará presença no evento, 
a fim de apresentar proposições 
que busquem a solução de pro-
blemas e pendências dos econo-
miários, ativos e aposentados da 
CEF.

Já que este ano será reali-
zado no Rio de Janeiro, os as-
sociados terão a oportunidade 
de participar deste grande e im-
portante evento para a classe 
economiária. Os interessados 
devem entrar em contato com a 
Diretoria Sócio Cultural da UNEI-
CEF, através do telefone: 2262-
0767, ramais 5, 27 ou 45 e falar 
com Georgette ou Isabel.

O Simpósio dos Aposentados 
e Pensionistas da CAIXA aconte-
ce desde 1979 e, a cada ano, um 
local é escolhido como sede dos 
encontros nacionais. O evento foi 
criado com o intuito de confra-
ternização, entretenimento e, so-
bretudo, discussão de questões 
relacionadas à Caixa Econômica 
Federal (CEF) e à Fundação dos 
Economiários Federais (Funcef). 
Nos últimos anos, ampliou-se 
nessas ocasiões a participação 
de representantes das entida-
des associativas e sindicais, de 
modo a fortalecer a unidade en-
tre empregados da ativa e apo-
sentados.

associados da dr de SP se queixam 
de abandono de familiares 

Ainda não aproveita todas as vanta-
gens e serviços oferecidos pela UNEICEF 
aos seus associados? Então venha hoje 
mesmo fazer parte do nosso corpo de só-
cios. Muitas são as vantagens do quadro 
associativo da Entidade. 

Nossa Associação tem como objetivo 
congregar os economiários, prestar as-
sistência, conceder benefícios e defender 
seus interesses nas áreas administrativa, 
jurídica e social, promovendo e apoiando 
reivindicações de caráter individual ou co-
letivo dos associados.

A UNEICEF oferece ainda um dos 
melhores serviços assistenciais entre to-
das as associações de pessoal da Caixa.

Torne-se associado você também da 
UNEICEF, fique por dentro das novidades 
sobre a Caixa e aproveite dos benefícios 
que a Associação tem a oferecer. Para se 

De acordo com seguidas queixas, con-
firmadas pela Delegada Regional de São 
Paulo, Maria Conceição Martin, o abando-
no e o tratamento inadequado dos idosos 
por parte de suas próprias famílias está 
entre as maiores reclamações dos asso-
ciados. 

Sentindo-se sensibilizado, o Presi-
dente da UNEICEF, Armando Filardi, com 
base no Estatuto do Idoso, realizará uma 
consulta aos escritórios de advocacia da 
Associação, a fim de receber instruções 
sobre a possibilidade de ingressar com 
ações que possam amenizar ou acabar 
com esse tipo de preconceito contra os as-
sociados e, se possível, punir os autores. 

Faça parte da UNEICEF e tenha 
atendimento, serviços e vantagens 
que fazem toda a diferença

associar, visite o site www.unei.com.br, cli-
que na aba “Seja Sócio” e preencha o for-
mulário com os seus dados, ou então entre 
em contato diretamente através do telefo-
ne: (21) 2262-0767, ramal 1.

Terapia neural foi tema de palestra na associação
A UNEICEF realizou no dia 21 de agosto 
mais um encontro do ciclo de palestras 
da Associação. Desta vez o tema foi te-
rapia neural no tratamento de dores, mi-
nistrado pelo palestrante e ortopedista 

Dr. Afonso Jorge França, médico cre-
denciado da Clínica Cora. O encontro 
aconteceu no auditório do 16º andar, no 
prédio da Caixa, Almirante Barroso (Bar-
rosão), no Centro do Rio de Janeiro.
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