
Editorial

A vida do ser humano é feita de escolhas, nem sempre fáceis, 
mas sempre indispensáveis.

Em setembro, deveremos eleger os dirigentes da UNEI 
para o triênio 2013/2015.  Encaramos esta eleição com muita 
seriedade apesar de haver uma chapa única. Será novamen-
te uma eleição com absoluta transparência e verdadeiramente 
democrática. Esteja onde estiver: capital, em seus bairros mais 
distantes, ou municípios em qualquer estado, onde houver um 
residente associado – ele poderá livremente votar, sem sofrer 
qualquer tipo de pressão. São eleições claramente mais demo-
cráticas e soberanas.

Alguns associados poderão questionar sobre os destinos da 
UNEI que pouco poderão ser alterados, uma vez que os dirigen-
tes permanecem os mesmos. Mas será que isto poderá ser con-
siderado prejudicial à nossa associação se considerarmos que 
essas pessoas estão engajadas, já conhecem os seus problemas 
e até de cada associado? 

Sinceramente, lamentamos não termos outra chapa adver-
sária nessa próxima eleição. Gostaríamos de receber o julga-
mento dos colegas associados pelos trabalhos realizados e con-
dução política da nossa associação. O nosso Estatuto permite 
uma, e somente uma reeleição, mostrando a necessidade de 
que se faça mudança.

Ninguém pode ser contra as mudanças, quando estas ocor-
rerem para melhorar o que já existe, sabendo que cada centavo 
do seu patrimônio pertence aos seus associados e tem que ser 
administrado com bom senso e equilíbrio sem jamais se aventurar 
por caminhos escusos.

Porém, o maior patrimônio da UNEI não é aquele que aparece 
no seu balanço, mas sim o da credibilidade de ser a mais legítima 
representante dos aposentados e pensionistas.

Nosso trabalho não está e nunca estará terminado, pois a 
vida da UNEI, como a vida das pessoas e das nações, é uma luta 
permanente em busca do aperfeiçoamento e do progresso. 

O importante para todos nós é continuarmos nossa caminha-
da com os pés no chão, conscientes de que a UNEI pertence a 
todos os associados e a cada um em particular. Por isso, a sua 
participação se torna imprescindível! Não se omita.

Atenciosamente,

Armando Filardi
Presidente da Unei

A IMPORTÂNCIA DO SEU VOTO

VOTE!
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Diretoria Executiva
Armando Filardi

Médico, ingressou na Caixa Econômica em 1955, como 
Mecanógrafo contratado e aposentou-se como Chefe de Divisão 
em 1994. Foi chefe do serviço médico (Sasse), de Divisão de 
Assistência e Coordenador da Funcef no Rio de Janeiro por 11 anos, 
em três períodos distintos. Na política economiária, foi membro 
do Conselho Deliberativo da APCEF por vários anos e por duas 
vezes sucessivas seu Presidente. Antes de ser eleito Presidente 
da UNEI, foi membro do Conselho Deliberativo durante nove anos 
e Vice-Presidente durante a gestão de José Gabrielense.

(Presidente)
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Albertina Martin Melo, Maria Carlota de Souza, Maria de Lourdes Monclair Monteiro

Maurício Stawnitzer, Neori Pires Trigueiro, Sebastião Pedroso de Lima

Albertina Moreira da Cunha (NT), Aureliano Clementino de Medeiros Neto (RN), Carlos 
Silva (RJ), Ivan da Conceição (RJ), Johatan Vita Jovita (RJ), Jorge Lopes do Amaral (RJ), Júlio 
Sérgio Pereira Gonçalves (RJ), Laercio Vieira Jacques (NT), Onelso Bruno (RJ), Paulo Celibal-
do de Oliveira Tavares (RJ), Paulo Cesar Braga Lima (NT), Paulo de Andrade (SP), Paulo de 
Lima Uchôa (PE), Roberto Ferraz (NT), Severino Benedito da Silva (SP), Teresinha de Jesus 
da Silva Mentzingen (RJ), Vera Lúcia Cappelli de Oliveira (RJ) 

Milton Ximenes Lima, Risoleta T. Soares Carneiro, Myrian Guatta Chimentti, Álvaro 
Feres Assaf, Maria Aparecida O.S. Bastos

Membros Suplentes

Membros Efetivos
Conselho Fiscal

Membros Suplentes

Conselho Deliberativo

CHAPA 1
MOVIMENTO, LUTA E CREDIBILIDADE



Expediente

Fundada em 24  de junho de 1958

Av. Rio Branco, 174/31º andar
Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP 20040-004
Tel.: (21) 2262-0767
Tel./Fax: (21) 2532-3080
www.unei.com.br

DIRETORIA:
Presidente: Armando Filardi; Vice-presidente: Álvaro 
Roberto de Figueiró Murce; Diretor Administrativo: 
Gilberto Cabral; Diretor Financeiro: Ronaldo Pessanha; 
Diretor de Saúde e Bem-Estar: Samuel Brasil Altman 
Szajdenfisz; Diretor de Patrimônio: Ernandes de Almeida; 
Diretora Sociocultural: Georgette Muniz de Carvalho.

DIRETORES SUPLENTES:
Milton Ximenes Lima, Risoleta Soares Carneiro, Myrian 
Guatta Chimentti, Álvaro Feres Assaf e Maria Aparecida 
O.S. Bastos.

CONSELHO DELIBERATIVO:
Teresinha de Jesus da Silva Mentzingen; Vera Lucia 
Cappelli de Oliveira; Yonne de Lima Reese; Carlos Silva; 
Paulo Celibaldo de Oliveira Tavares; Júlio Sérgio Pereira 
Gonçalves; Aureliano Clementino de Medeiros Neto; Paulo 
de Andrade; Paulo de Lima Uchoa; Ivan da Conceição; 
Maria Thereza Affonso. 

CONSELHO FISCAL:
Maurício Stawnitzer; Neori Pires Trigueiro; Sebastião 
Pedroso de Lima.

SUPLENTES:
Albertina Martin Melo; Maria Carlota de Souza; Maria de 
Lourdes Monclar Monteiro .

DELEGADOS REGIONAIS:
Idenice Cavalcante Lins (AL); Simone de Moraes Melo (BA); 
José Mário Cavalcanti (Brasília); Luiz de Alcântara (BH); 
Maria José Nascimento de Oliveira (CE); Gentil Martins dos 
Santos (ES); Paulo de Almeida Lima (Juiz de Fora); Silvio 
Motta (Niterói); José Pereira de França (PB); Paulo Roberto 
Walbach Prestes (PR); Joana D’Arc Montenegro da Rocha 
Lima (PE); Ary de Vasconcelos Lima (PI); Carlos Roberto 
Ávila Barbosa (RN); Mardir de Fátima Lima Prietto Kurrler 
(RS); Sigfrido Francisco Carlos G. Graziano (SC); Maria 
Conceição Martin (SP); José Roberto Alves (SE) e Mário 
Antônio de Lourenzo (Uberlândia).

JORNAL DA UNEI
Órgão da União Nacional dos Economiários
E-mail: jornal@unei.com.br

COORDENAÇÃO:
Milton Ximenes Lima

CONVICTIVA COMUNICAÇÃO:
Edição, reportagens, fotos, revisão e diagramação

FOTOLITO E IMPRESSÃO:
Ediouro - Tiragem: 8 mil exemplares

REALIZAÇÃO:
CONVICTIVA COMUNICAÇÃO 
Rua Alcindo Guanabara, 24, sala 1109 – Centro – Rio de Janeiro 
Tel.: (21) 3549-3633 
E-mail: convictiva@convictiva.com.br
Site: www.convictiva.com.br

OBS.: Os artigos assinados são de responsabilidade de seus 
autores, não representando necessariamente a opinião do jornal.
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Cada associado receberá um envelope contendo 3 (três) cédulas:
•	 Cédula para a Diretoria Executiva;
•	 Cédula para o Conselho Fiscal;
•	 Cédula para o Conselho Deliberativo.

Em cada uma delas, basta assinalar com um “X” no quadrante ao lado do nome indicativo 
da Chapa Única, sendo que, na cédula do Conselho Deliberativo, o associado deverá escolher 
o nome de apenas um candidato dos que estão listados.

Depois, o eleitor só precisará colocar todas as cédulas com os respectivos votos no envelo-
pe menor e, após fechá-lo, levá-lo a uma Agência dos Correios. Não é preciso selar.

Para outras informações, ligue para (21) 2262-0767.

Como votar:

Entre os dias 13 e 30 de setembro a 
UNEI realizará o processo eleitoral 
que irá definir a composição da Direto-

ria Executiva, do Conselho Fiscal e do Con-
selho Deliberativo da entidade para o triênio 
2013/2015. Neste ano, apenas uma chapa dis-
puta o pleito, a “Chapa 1 – Movimento, Luta e 
Credibilidade”, liderada pelo atual Presidente 
Armando Filardi.

Os associados de todo o Brasil poderão 
participar desse exercício da democracia por 
meio do voto postal. Desse modo, os aposen-
tados e pensionistas que integram o quadro 
associativo da UNEI não precisarão ir à Sede 
ou às Delegacias Regionais para votar, pois 

o material de votação já está sendo enviado 
para os associados de todo o país.

Importante: o associado que não receber o 
envelope com as três cédulas de votação deve 
entrar em contato com a UNEI, no prazo de 21 
a 28 de agosto, para alegar o não recebimen-
to do material e solicitar a 2ª via. Os pedidos 
de 2ª via devem ser feitos pelo telefone (21) 
2262-0767 – ramal 8 ou pelo e-mail: social@
unei.com.br.  A comissão eleitoral atenderá a 
essas solicitações até o dia 30 de agosto. 

A apuração dos votos e aclamação dos 
eleitos será realizada em Assembleia, no dia 
10 de outubro.

Exercício da democracia: voto postal 
irá definir a Diretoria e os membros 
dos Conselhos da UNEI para
o triênio 2013/2015

Seu voto é muito importante! É por meio dele que você, 
associado, participa e colabora com o aprimoramento da 
União Nacional dos Economiários!

O Economiário é a UNEI. A UNEI é o Economiário!


