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Com intuito de oferecer programas 
diferenciados e culturais ao seu quadro 
associativo, a UNEICEF lançou o projeto 
“Conheça o Rio”. A proposta é realizar 
passeios com os associados pelo Centro 
do Rio de Janeiro para conhecer e visitar 
os principais pontos históricos, museus, 
bibliotecas e centros turísticos da Cidade 
Maravilhosa.

Os passeios já começaram e têm 
sido um sucesso entre os associados. A 
cada novo ponto turístico, mais e mais 
pessoas aderem ao projeto. Desde que 
começou, os sócios já puderam conhe-
cer o Museu de Belas Artes, na Avenida 
Rio Branco, em novembro de 2017 e o 

Centro Cultural da Justiça Federal, tam-
bém na Rio Branco, Centro da Cidade, 
em 24 de janeiro, deste ano.

Essa é uma excelente oportunida-
de para o quadro social reencontrar os 
colegas do tempo da Caixa, interagir e 
conhecer ou revisitar pontos importan-
tes e culturais do Rio de Janeiro. Apro-
veite mais esse benefício oferecido 
pela sua Associação. Inscreva-se nos 
próximos passeios pelo Departamento 
Sócio Cultural da UNEICEF, através do 
telefone (21) 2262-0767, ramal 5, com 
a Diretora Georgette ou com a Isabel e 
veja a cidade por um ângulo ainda mais 
encantador.

Fundada em 24 de junho de 1958
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A Funcef e a Caixa concluíram as 
negociações iniciadas em 2015, refe-
rentes ao grupo ex-PMPP (Novo Plano). 
Em acordo firmado entre as partes ficou 
afastada a necessidade de implementa-
ção de um plano de equacionamento do 
grupo ex-PMPP (Novo Plano) referente 
a 2016, com déficit acumulado de R$ 
40,2 milhões no período. 

Segundo cálculos da Fundação, 
a taxa de contribuição extraordinária 
mínima seria de 26,12% pelo prazo de  
quase 12 anos a um grupo de 600 apo-

sentados e assistidos, que têm em mé-
dia 70,3 anos de idade.

Com o acordo, a Caixa entrará com 
aporte de R$ 55,2 milhões para recom-
por a reserva matemática do plano. Os 
assistidos do antigo PMPP serão reen-
quadrados a fim de manter o benefício 
integral nos termos do regulamento do 
Novo Plano. A Caixa ainda se compro-
meteu a assumir duas ações judiciais 
impetradas por assistidos do grupo com 
a Funcef que representam 96,83% do 
déficit de 2016.  

Grupo ex-PmPP (Novo Plano) não 
terá plano de equacionamento

Projeto da 
UNEICEF 
tem levado 
associados 
a pontos 
turísticos 
cariocas
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Armando filardiEditorial

 As maldades inventadas continuam e, 
se agravam a cada pequeno espaço de tempo. 
Com a conclusão, em breve, do Balanço de 2016 
da Funcef – novo acréscimo no percentual de 
descontos em nossos salários acontecerá por 
conta desse roubo oficial que estão nos impon-
do. 

Até compreendemos que com o passar dos 
anos, em um país onde o normal é conviver e 
aceitar a corrupção administrativa, em algum 
momento, deveriam ocorrer pequenos ajustes 
em nossos descontos, desde que a Funcef fos-
se administrada com absoluto profissionalismo e 
rigorosa transparência. É necessário para uma 
administração essencialmente profissional e 
correta, que se dê um basta à imensa ingerên-
cia político partidária na Fundação, onde parti-
dos políticos indicam 50% dos diretores e outros 
50%, são eleitos por entidades partidárias. Vale 
dizer que 100% da Funcef está nas mãos de 
partidos políticos. E dando continuidade às de-
mandas dos aposentados e pensionistas filiados 
à UNEICEF se mantém mobilizada junto com o 
GRUPO EQUACIONAMENTO FUNCEF, contra 
o famigerado equacionamento, que penaliza co-
vardemente a todos participantes, em especial 
àqueles aposentados há mais tempo e que têm 
idade avançada, efetuando débitos nos proven-
tos que ignoram as condições de sobrevivência, 
pagando uma conta que não é nossa!!! 

No dia 5 de fevereiro, nossa representante 
Maria do Amparo que participa de nossa admi-
nistração como assessora da Presidência, este-
ve em Brasília acompanhando as participantes 
Sra. Claudia Lange, Sra. Miriam Cristina e Sra. 
Maristela Guerra – que têm demonstrado uma 
grande liderança e disposição de luta nas reuni-
ões que tratam de uma solução para esse malfa-
dado equacionamento -  do GRUPO EQUACIO-
NAMENTO FUNCEF. Por questão de agenda, 
o primeiro compromisso foi na Polícia Federal, 
pedindo urgência nas investigações. Protoco-
laram a entrega do abaixo-assinado com 6 mil 
assinaturas junto ao assessor do delegado Dr. 
Fernando Segóvia. A segunda agenda, porém, 
a principal, além de ser a que mais ansiávamos 
foi a Procuradoria-Geral da República (PGR), 
onde foram recebidas na sala da Dra Raquel 
Dodge, pela chefe de gabinete dela, Dra Mara. 
Discorreu-se sobre a gravidade da nossa situa-
ção financeira, principalmente dos colegas mais 
idosos e aposentados há mais tempo. Deixaram 
claro que estamos pagando uma conta que não é 
nossa e da injustiça que está nos sendo imposta 
pelos sucessivos equacionamentos.

Ela garantiu que a PGR/MPF está cumprin-
do o seu papel junto aos interesses da socieda-
de, disponibilizando recursos e reforçando as 
investigações da Operação Greenfield. Pontuou 
também em que frentes deveríamos agir, em 
consonância uníssona aos órgãos dedicados à 
nossa defesa.

O último compromisso, porém, não menos 
importante, foi com o Dr. Vallisney, juiz respon-
sável pela Operação Greenfield que nos recebeu 
muito bem, e nos garantiu que apesar da demora 
o assunto não está parado, mas que infelizmente 
não tem exclusividade de cuidar tão somente da 
Operação Greenfield. Confirmou ainda a exis-
tência de valores expressivos que permanecem 
bloqueados, dando esperanças de que esses va-
lores possam retornar à FUNCEF, minimizando 
o impacto desses descontos em nossos bolsos. 
Parabenizando-as pelo trabalho que está reali-
zando, nos dando a certeza que estamos no ca-
minho certo.

Em resumo, achamos que apesar de provei-
tosa, nossa luta não termina aqui, precisamos 
estar juntos sem medirmos esforços para essa 
luta tão injusta.

Precisamos estar vigilantes e presentes 
sempre.

Fiquem certos, a UNEICEF tem vivido so-
mente com força do seu quadro social. A única 
vantagem ou sentimento de absoluta e intrans-
ferível responsabilidade é a de que somos real-
mente   independentes e responsáveis pelo nos-
so futuro, com vocês.

 Viver em sociedade de mercado, onde 
passamos a vender coisas que não deveriam ser 
vendidas (bens cuja venda é moralmente ques-
tionável, sem que a sociedade fizesse parte de 
uma discussão), se por ordem ou não de um su-
perior, determine o pagamento do estrago patri-
monial feito na Funcef e que deverá ser corrigido, 
agora, pelos funcionários da CEF e assistidos da 
Fundação, é injusto e intolerável.

 Não se discute questão ligada à ética e 
moral. Estamos todos frustrados com a política, 
com políticos e os partidos. A razão para isso é 
que há um vazio no debate público. Há uma ten-
dência de governo se orientar pelo pensamento 
do mercado. É um erro assumir que os mercados 
podem definir uma sociedade justa ou o bem pú-
blico. A mais recente perversidade e, sobretudo, 
desumanidade estão sendo arquitetadas pela 
nossa nobreza bárbara governante. Visa agora 
nosso plano de saúde. Nada, até agora, está de-
finido, mas vejam colegas, já estão estudando e 
alinhavando como fazer a “nossa participação” 

em nosso plano de assistência à saúde – SAÚ-
DE CAIXA – chegar a uma participação igual à 
da provedora 50% das despesas. Por oportuno, 
leiam a coluna da página (4) que trata do tema 
“SAÚDE CAIXA TEM EXCEDENTE ACUMULA-
DO EM R$ 670 milhões”.  Que adjetivo vamos 
dar a essa nova atrocidade. Na verdade, o que 
desejam é ficar livre de nós, os aposentados e, 
como selvagens inconsequentes esperam nosso 
extermínio. 

Meus amigos e queridos sócios aconselho-
-vos a uma união fraterna e decidida a enfrentar 
esses malditos perseguidores. Compareçam e 
participem de todas as convocações para mani-
festações nas portas de suas agências ou qual-
quer parte da cidade, se possível levando pa-
rentes próximos, que como você serão também 
vítimas, para manifestarem sua repulsa a essas 
crueldades.  Seja na entrada da Matriz no Rio 
(Barrosão), ou de suas agências ou em qualquer 
parte da cidade e em outras Capitais.

É natural que gostemos de quem nos faz 
bem, como também tem sentido de não gostar-
mos de quem nos faz mal. Vamos anotar os no-
mes desses verdugos que só nos fazem o mal, e 
pedir a Deus que nos proteja desses malfeitores 
e que castigue esses tiranos.

 Em breve, após melhor conhecimento 
das alterações a serem feitas no Saúde Caixa, 
voltaremos a lhes falar. Agora ainda podemos 
com nossa união, sem violência, mas muita de-
terminação e participação de todos movimentar-
mos em defesa de nossos direitos, atendendo 
convocações feitas por associações, sindicato e 
por quem desejar nos ajudar – comparecer con-
vencidos de que temos condições sim, de rever-
termos esses lamentáveis atos de incompetência 
– violência e fraude administrativa.

 Vamos estar juntos! Unidos iremos 
vencer esses malfeitores. Em nosso íntimo va-
mos menosprezá-los, pois que para nós, na ver-
dade, não existem como nossos superiores. Não 
devemos nos incomodar agora, com o que fize-
mos, mas sim com o que deixamos de fazer.

 Ainda há tempo!
 Vamos vencer esse estado de depres-

são que sentimos. Um grande abraço repleto de 
confiança e carinho do Filardi. 

Armando Filardi
Presidente da UNEICEF

OUVI OS ClAmORES DOS 
NOSSOS APOSENTADOS

Funcef tem novos integrantes nas 
Comissões Técnicas de Apuração 

Contratados para trabalhar na análise 
dos ativos da Funcef que estão sob investi-
gação do Ministério Público e da Polícia Fe-
deral, a Funcef tem 15 novos integrantes das 
Comissões Técnicas de Apuração (CTAs). 

Ter o maior número de comissões técni-
cas tem o objetivo de agilizar as apurações, 
garantindo assim um ressarcimento à Fun-
dação. “A decisão da Funcef em criar uma 
Comissão para acelar o processo de apu-

ração demonstra que a Fundação está ten-
tando agir com mais transparência em suas 
ações. O que é um ato importante para seus 
assistidos”, comenta o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi. 
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Entre os dias 2 a 4 de abril os par-
ticipantes ativos ou assistidos em pla-
nos de benefícios administrados pela 
Funcef poderão participar das eleições 
2018 da Entidade. Serão escolhidos três 
membros de diretoria à área de Admi-
nistração, Benefícios e Planejamento e 
Controladoria; dois titulares e suplentes 
no Conselho Deliberativo e um titular e 
suplente ao cargo no Conselho Fiscal.

Três chapas se inscreveram para 
participar das eleições. São elas: Chapa 
do Participante, Controle e Resultado e 
Juntos pela Funcef. Este ano, a votação 
será realizada apenas online, através 
do endereço www.funcef.com.br, não 
havendo votação pelo sistema interno 
da Caixa (SISRH) ou através do telefo-
ne 0800, fato que gerou muitas críticas 
dos representantes dos empregados 
da CEF e participantes da Fundação. 

Podem participar do pleito os ativos e 
assistidos do fundo, que tenham se ins-
crito até 31 de janeiro de 2018.

Para auxiliar seus associados no 
processo de votação online das Elei-
ções da Funcef, a Associação dispo-
nibilizou uma equipe para facilitar o 
cadastramento de senhas no site da 
Fundação aos que queiram participar 
das Eleições 2018 da Fundação.

O atendimento acontece de segun-
da a sexta, das 10h às 16h, na Sede da 
Associação (Avenida Rio Branco, 174, 
11º andar, Centro do Rio). O serviço 
tem sido um sucesso e vem atendendo 
inúmeros beneficiários. 

A Caixa deu início, no dia 23 de fe-
vereiro, à terceira edição do Programa 
de Demissão Voluntária 2018. O anúncio 
havia sido feito no dia 22, em comunica-
do interno aos empregados. De acordo 
com a CEF, o período de adesão ao pro-
grama demissão seguirá até o dia 5 de 
março. 

A estratégia faz parte da política de 
redução de custos com o pessoal cha-
mada de “choque de gestão” na CEF, 
que foi iniciada no ano passado e in-
tensificada nas últimas semanas com 
o afastamento definitivo de três vice-
-presidentes por suspeitas de irregula-
ridades. 

Segundo avaliação do Dr. Francisco 
Loyola, sócio do escritório Camargo, Ca-
tita, Maineri Adv. Associados, a tendên-
cia natural é que esta terceira edição do 
PDV repita as mesmas cláusulas e con-
dições estabelecidas nas duas versões 
anteriores. O advogado alerta que o em-
pregado que deseja aderir ao plano de 
demissão, primeiro deve verificar com a 
atenção se o termo de adesão não traz 
nenhuma cláusula que implique em qui-
tação do contrato de trabalho.  

Mais informações e orientações po-
dem ser obtidas através do jurídico da 
UNEICEF pelo telefone (21) 2262-0767, 
Ramal 7.

A Caixa tem insistido em apresentar 
o Saúde Caixa como um plano de saúde 
que é insustentável, no entanto, dados 
divulgados pelo próprio banco apresen-
tam números mais do que suficientes, 
com superávits milionários.

No Saúde Caixa, como é sabido, a 
contribuição é estabelecida percentu-
almente a partir do valor projetado dos 
custos assistenciais para o exercício que 
se inicia. Desde 2013 a divisão é 70% 
para a Caixa e 30% para os emprega-
dos, sendo os demais custos arcados 
pelo banco. A projeção atuarial realiza-
da em determinado ano pode suceder 
algum tipo de reajuste de custo, mesmo 
que haja superávit, visto que não pode 
ser usado para suprir a diferença, pois 
ele será consumido e no próximo exercí-
cio terá de se aplicar um reajuste ainda 
maior.

Mas como o Saúde Caixa está su-
peravitário? Não atendendo a orienta-
ção dos conselheiros eleitos, formado 
por cinco representantes eleitos pelos 
usuários do plano e cinco indicados pela 
empresa – a fim de analisar os números 
do exercício – a Caixa aplicou, em 2006 
e 2007, reajustes elevados desnecessá-
rios, aumentando o teto em 100%, o que 
gerou uma arrecadação muito superior.

Segundo relatórios do banco, o su-
perávit já ultrapassava os R$ 670 mi-
lhões em 2015 e 2016, 51% do custo de 
um exercício inteiro, sem que, até hoje, a 
Caixa tenha registrado contabilmente o 
fundo. E, mesmo sabendo desses valo-
res e alteração no seu Estatuto, o banco 
pretende manter o teto anual de 6,5% da 
folha de pagamento para a sua partici-
pação, de forma a futuramente inviabili-
zar o plano.

Ou seja, mais uma forma absurda de 
desvalorizar o plano de saúde dos empre-
gados, enfraquecendo a Caixa e possibili-
tando assim a abertura de seu capital. “A 
Caixa diz que o plano é insustentável, mas 
o excedente acumulado já chega a R$ 670 
milhões no plano de saúde. Está claro que 
a intenção da empresa é promover a reti-
rada de direitos dos seus empregados e 
possível desmonte do banco público. Não 
podemos deixar que a falta de informação 
afete o corpo funcional dessa importante 
empresa”, pontua o presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi.

Caixa lança novo Programa de Demissão Voluntária

Eleições da Funcef elegerão 
novos membros da Diretoria, 
Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal da Entidade

CADASTRE SUA SENHA

PDV DA CEF 2018 

Saúde Caixa 
tem excedente 
acumulado de 
R$ 670 milhões
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A UNEICEF fechou mais um ano ce-
lebrando a união, a paz e o amor em uma 
harmoniosa festa que ocorreu na Casa 
Vila da Feira e Terras de Santa Maria, na 
Tijuca, no dia 8 de dezembro. A alegre 
presença dos associados marcou a fes-
ta de Natal da Entidade e comemoração 
do aniversário dos associados do segun-
do semestre (julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro).

Foi servido um buffet especial de 
Natal com arroz de passas, salada, ba-
tatas coradas, chester, peru e diversas 
bebidas e sobremesas, além da linda 
mesa de bolo toda enfeitada com deco-
ração natalina. Um encanto! Para emo-
cionar ainda mais aos presentes, o Coral 
das Associações da Caixa entoou belas 
canções natalinas.

Na ocasião, o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi, agradeceu a pre-
sença dos associados e fez um clamor: 
“Que no ano de 2018 possamos votar 
nos políticos com ficha limpa. O país vive 
um momento cinza, por isso, é importan-
te a nossa conscientização para que, 
nas próximas eleições, possamos fazer 
valer melhor nosso voto”, pediu Filardi.

Em seguida, ocorreu uma home-
nagem com entrega de certificado da 
UNEICEF à pessoas que fizeram e fa-
zem parte da história da Associação. 
Foram elas: Álvaro Murce e Georgette 
Carvalho, Diretores da UNEICEF; Joel 
Carvalho, Maria do Amparo da Silva, 

Milton Ximenes, Ronaldo Pessanha, Sa-
muel Brasil, Ivone de Lima, José Alba-
gue (em memória), além de Laura Gon-
çalves e Paulo Maceti, que não puderam 
comparecer.

Após a homenagem, houve o sor-
teio de brindes aos aniversariantes do 
semestre, e um sorteio geral de Natal 
para todos os associados da UNEICEF. 
No final da festa, os participantes caíram 
na dança ao som de músicas dos anos 
1970 e 1980, fechando assim o ano de 
2017 com muita animação.

Após inúmeros ataques do governo 
para desvalorizar a Caixa, os empregados 
do banco obtiveram uma vitória:  o Con-
selho de Administração da Caixa decidiu 
que a CEF se manterá 100% pública. A 
mobilização, coesão e resistência foram o 
antídoto para sanar o “vírus” da privatiza-
ção que estava prestes a se propagar com 
a possibilidade de transformar a empresa 

em Sociedade Anônima (S/A). 
Os membros do Conselho de Admi-

nistração do banco resolveram retirar da 
pauta de votação a alteração no Estatuto 
da empresa que transformaria a Caixa em 
S/A e, se fosse aprovada, posteriormen-
te possibilitaria a abertura de capital do 
banco. Graças à mobilização dos empre-
gados e luta das entidades representati-

vas, os bancários da CEF conseguiram 
manter a Caixa pública. “Foram muitas 
batalhas travadas em defesa do patrimô-
nio público. Retirar da pauta a possibilida-
de de abertura de capital nos faz respirar 
aliviados, contudo, nossa vigilância preci-
sa se manter constante e incisiva em prol 
da empresa pública”, afirma o Presidente 
da UNEICEF, Armando Filardi.

luta dos empregados mantém Caixa 100% pública

Homenagens, 
emoção e muito 
amor marcaram 

festejo de fim de 
ano da UNEICEF
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ESTATUTO DA CEF

BENEFÍCIOS DOS 
ExERCÍCIOS

CAlENDáRIO

SEGURADA REFORmA

ASSOCIE-SE

ElEIÇÕES NO APP

SAÚDE CAIxA Em 
DEBATE

SUPERáVIT

A DESCOBERTA

157 ANOS DE CAIxA

Histórias e estórias

Em assembleia geral no dia 19 de 
janeiro, foi aprovado o novo esta-
tuto da Caixa Econômica Federal. 
A mudança foi motivada após o 
afastamento de quatro vice-presi-
dentes da CEF que, supostamen-
te, estão envolvidos em casos de 
corrupção. Entre as alterações 
estão o poder da Assembleia Ge-
ral eleger ou destituir membros 
do Conselho de Administração e 
Fiscal do banco, além de fixar a 
remuneração dos administrado-
res, aprovar demonstrações con-
tábeis, entre outras atribuições. 

Um estudo publicado na revista 
médica britânica British Journal 
of Sports Medicine, apontou que 
incluir na rotina semanal algu-
mas horas de atividades físicas, 
mesmo de baixa intensidade, po-
dem reduzir riscos de morte nos 
homens com idade superior a 
60 anos. Passear com o cachor-
ro, dedicar-se à jardinagem ou 
praticar alguns minutos de cami-
nhada lenta, por semana, podem 
diminuir em 17% o risco de fale-
cimentos, enquanto movimentos 
moderados e intensos reduzem 
em média 33%. O estudo teve iní-
cio em 1978, com cerca de 8.000 
homens entre 40 e 59 anos, em 
cidades britânicas. E você, já se 
exercitou hoje? 

Ainda não pegou seu calendário 
da Caixa 2018? Os associados da 
UNEICEF podem adquirir o folheto 
na Sede da Associação (Avenida 
Almirante Barroso - Barrosão, 174, 
11º andar, Centro do Rio de Janeiro), 
de segunda a sexta, no horário das 
10h às 16h. Adquira o quanto antes 
o seu! 

Devido a intervenção militar que acontece no Rio de Janeiro, a emenda 
da reforma da Previdência proposta pelo governo Temer foi suspensa. 
De acordo com a Constituição Federal, fica proibida a análise de emen-
das constitucionais durante a decretação de estados de sítio, de defesa 
ou intervenção federal. No dia 19 de fevereiro, milhares de brasileiros 
foram às ruas protestar contra o projeto. A intenção do governo era apro-
var a reforma antes do dia 23 de fevereiro. 

Torne-se associado você tam-
bém da UNEICEF, fique por den-
tro das novidades sobre a Caixa 
e aproveite dos benefícios que a 
Associação tem a oferecer. Para 
se associar visite o site www.
unei.com.br, clique na aba “Seja 
Sócio” e preencha o formulário 
com os seus dados, ou então en-
tre em contato diretamente atra-
vés do telefone (21) 2262-0767, 
ramal 1. Benefícios como assis-
tência jurídica, consultoria previ-
denciária, convênios, parcerias e 
muito mais esperam por você.

Parece que a tecnologia chegou 
firme na Funcef. As eleições 
este ano na Fundação ocor-
rerão de forma eletrônica, por 
meio do site da Entidade (não 
haverá votação por telefone ou 
sistema interno da Caixa). Foi 
disponibilizado um aplicativo 
de celular, onde o participante 
consegue realizar sua votação. 
Para utilizar é preciso baixar o 
App Funcef pela Apple Store 
ou Play Store, clicar no ícone 
“Autoatendimento”, incluir login 
e senha e votar. As eleições na 
Funcef acontecem em 2 a 4 de 
abril.

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, o 
Conselho de Usuário, o GT Saú-
de Caixa e representantes dos 
sindicatos e entidades estiveram 
reunidos debatendo e acompa-
nhando a gestão financeira do 
Saúde Caixa. Foram avaliados 
os impactos da Resolução nº 
23/2018 da Comissão Interminis-
terial de Governança Corporativa 
e Administração de Participações 
Societárias da União (CGPAR), 
a alteração no estatuto da Caixa 
Econômica Federal, bem como a 
relação com as normas da Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS).

A Caixa tem insistido em apre-
sentar o Saúde Caixa como um 
plano de saúde que é insusten-
tável, no entanto, segundo rela-
tórios do banco, o plano está su-
peravitário no valor que ultrapas-
sava os R$ 670 milhões em 2015 
e 2016. Mas, mesmo sabendo 
desses valores e alteração no 
seu Estatuto, o banco pretende 
manter o teto anual de 6,5% da 
folha de pagamento para a sua 
participação, de forma a futura-
mente inviabilizar o plano.

               Criança ainda, era anestesiada pela magia colorida 
das flores. Adulto, aprisionava-as em suas incontáveis foto-
grafias. Habituou-se a presenciá-las na sala da sua casa, tes-
temunhas silenciosas e diárias da sua vida familiar.
               Assim, quando se aposentou, começou a realmente 
amá-las, assumiu, como jardineiro, a condição de companhei-
ro fiel. Dias de pensamentos, observações, leituras, conver-
sas no mercado sensibilizaram-no, impeliram-no a selecionar 
várias sementes.
               Levou-as cuidadosamente para o sítio, enterrou-
-as, acompanhou ansiosamente os minutos, os segundos do 
crescimento das plantas. Quando desabrocharam, não ficou 
muito satisfeito, pareciam-lhe que as do mercado eram mais 
viçosas, atraentes.
               Comprou novas sementes. Só as doou ao solo após 
bem preparar o terreno, drená-lo, adubá-lo suficientemente.
               Tempos depois, decepção... ainda não eram seme-
lhantes às do mercado.
– As sementes que lhe vendo são garantidas e têm ótima acei-
tação. Deve ser o clima... Nós as lançamos nas terras do Sul 
e o senhor mora lá para os lados do Norte... - Observou o 
florista, com quem se aconselhara.
                Construiu uma estufa.
                Mais uma vez não conseguiu o resultado querido, 
aquelas cores pediam mais vivacidade. Perfeccionista, dei-
xou-se aborrecer bastante. Afinal, ocupara apreciável área da 
sua propriedade com o seu experimento, preterindo cultivos 
outros, mais rentáveis. Não as ceifou de imediato porque com-
preendeu a tempo a inutilidade do gesto, reflexo do ímpeto dos 
seus sentidos magoados. Abandonou-as, como abandonou 
ao vento seus pensamentos a respeito.
                Na semana seguinte um luxuoso automóvel esta-
cionou à sua porteira, e o motorista veio chamá-lo, a madame 
precisava falar-lhe.
– Ah, senhor, que maravilhosas estas suas flores! – Opinou 
ela – Têm cores brandas, suaves, diferentes... Descansam o 
olhar, transmite tranquilidade... Há muito que as namoro ao 
passar por esta estrada. E hoje me veio a ideia, não resisti em 
conhecê-lo, porque no próximo fim de semana minha filha se 
casará. Quer vendê-las? Elas tornarão mais linda a igreja que 
escolhemos!
1º lugar Crônicas – Concurso FUNARTE/FENAE (Associa-
ções dos Servidores da Caixa Econômica), Maceió, 1997.

A Caixa Econômica Federal 
completou este ano 157 anos de 
existência. Durante esses quase 
dois séculos, o banco cresceu 
e se solidificou como instituição 
que tem um papel social e de 
desenvolvimento econômico fun-
damental para o País. Contudo, a 
empresa e seus empregados têm 
enfrentado uma dura realidade: o 
constante risco de privatização. 
Apesar de ter sido descartada a 
possibilidade de o banco se tor-
nar Sociedade Anônima (S/A), 
a luta em defesa da CEF 100% 
pública precisa se manter forte e 
constante. 

(*) Advogado aposentado da 
CAIXA, Assessor da Presidência 
e associado a ABI e a UBE

Pág. 6 | JANEIRO | FEVEREIRO| mARÇO | 2018 | www.uneicef.com.br o Aposentado é a uneicef. A uneicef é o Aposentado!

Algumas
Outras Co

la
bo

ra
çã

o:
 C

on
vic

tiv
a

Milton Ximenes Lima(*)



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.

Com profunda tristeza e sentimentos eternos de gratidão, que a UNEICEF se despede do querido e 
inesquecível Diretor da Associação, Dr. Samuel Brasil Altman Szajdenfisz. Ilustríssimo colega, médico e grande 
amigo da UNEICEF, Dr. Samuel, nos deixou dia 6 de fevereiro, deixando saudades em todos que o conheceram. 
Uma lastimável perda para a UNEICEF, familiares e toda família economiária.

A UNEICEF se solidariza e deseja condolências aos familiares e amigos do tão estimado Diretor, 
que dedicou anos de trabalho em prol da Associação e da Caixa Econômica Federal. 

Luto: UNEICEF perde estimado Diretor 

Astrogildo Vianna de Oliveira (10/10/2017); Aurora 
de Jesus Abreu (11/10/2017); Benita de Oliveira 
Lopes (08/11/2017); Cyro Elias Chemale Barcellos 
(09/09/2017); Dea Araújo Banho (12/10/2017); Dora 
Hundertmark Franco (19/09/2017); Dorival Werneck 
da Costa (04/09/2017); Eiith Takeda (28/11/2017); 
Elvira Pinheiro (10/11/2017); Elyseu Pinto Monteiro 
(10/11/2017); Genival Rodrigues Lopes (04/11/2017); 
Helenio de Souza Coelho (28/10/2017); Heloisa 
Montenegro da Silva (18/01/2018); Hilário Almeida 

de Souza (27/11/2017); Ignez Rodrigues Costa 
(20/11/2017); Isabel Santiago de Carvalho Villasboas 
(16/12/2017); Isolina Joaquina Dantas Espírito 
Santo (09/12/2017); Jane Pochmann (05/10/2017); 
Joaquim Eugênio Dutra Rezende (31/10/2017); Jorge 
Manoel Cabral Neto (09/11/2017); José Almir Mendes 
(07/11/2017); Judith Fernandes Elizardo Cardoso 
(27/10/2017); Lila Guedes Silveira Barbosa (08/09/2017); 
Maria Augusta do Nascimento Wassita (17/10/2017); 
Maria de Lourdes de Moura Mororo (12/11/2017); Maria 

do Socorro Alves Souto Maior (03/11/2017); Maria 
Leonor Castro Neves (23/11/2017); Maria Lúcia Cotta 
Vinelli (29/12/2017); Maria Nunes Rondon (28/09/2017); 
Maria Wanda Santos Pinheiro (17/10/2017); Marlene dos 
Santos Cordeiro (04/10/2017); Regina Lúcia Silva de 
Oliveira (08/11/2017); Ruth Abraao da Silva (05/10/2017); 
Sônia Faria (27/11/2017); Ubirajara Rodrigues Thimoteo 
(02/10/2017); Valdilene Batista de Lima (17/12/2017); Vera 
Lúcia Mariano Magalhães (10/10/2017); Voltaire Gueno 
Paixão (06/11/2017) e Wallace Gorretta (17/11/2017). 

O grupo Equacionamento Funcef – 
formado por economiários aposentados 
do Rio de Janeiro e UNEICEF – esteve 
novamente em Brasília, no dia 5 de fe-
vereiro, em atividades com membros 
da Polícia Federal, representantes da 
Procuradoria-Geral da República e com 
o Juiz responsável pela Operação Gre-
enfield, Juiz Vallisney de Souza Oliveira, 
para cobrar soluções referentes aos pre-
juízos ocasionados pelo equacionamen-
to da Funcef. Representando a UNEI-
CEF, estava Maria do Amparo. 

Polícia Federal
O primeiro compromisso da agenda 

do grupo em Brasília foi na Polícia Fede-
ral. Os membros explicaram a situação 
que os beneficiários da Funcef têm pas-
sado e foi pedido urgência nas investiga-
ções.  Foi ainda protocolado a entrega 
do abaixo-assinado junto ao assessor do 
delegado Dr. Fernando Segóvia.

Procuradoria-Geral da República
Após reunião na PF, o grupo seguiu 

para a Procuradoria-Geral da República 
onde foram recebidos na sala da Che-
fe de Gabinete Mara Elisa Oliveira, que 
atua diretamente com a procuradora 
Raquel Dodge. Ao expor à chefe de ga-
binete os problemas e a grave situação 
financeira atualmente enfrentada pelos 
aposentados devido ao equacionamen-
to, Mara Elisa garantiu que a PGR junto 
ao Ministério Público Federal está cum-
prindo seu papel voltado aos interesses 
da sociedade, disponibilizando recursos 
e reforçando as investigações da Opera-
ção Greenfield. A chefe de gabinete re-
forçou a importância para a continuidade 
da luta das entidades representativas. 

Juiz Vallisney de Souza Oliveira
Para finalizar as ações em defesa 

dos participantes da Funcef, o grupo es-
teve reunido com o Juiz Vallisney de Sou-

za Oliveira, responsável pela Operação 
Greenfield. Apesar da boa receptivida-
de, o magistrado informou que apesar de 
estar atuando no processo, infelizmente 
não há exclusividade para a operação, o 
que faz com que o andamento se torne  
mais demorado. O Juiz aproveitou ainda 
para parabenizar os membros do grupo 
pelo afinco e dedicação nesse processo. 

A UNEICEF apoia e se une as ações 
realizadas pelo Grupo Equacionamento, 
que tem se mostrado firme em busca de 
soluções para acabar com esse massa-
crante equacionamento pago pelos parti-
cipantes da Funcef. Para o presidente da 
UNEICEF, Armando Filardi, apesar dos 
encontros terem sido bastantes produ-
tivos, muito ainda precisa ser feito para 
que os beneficiários consigam sair vito-
riosos dessa batalha. “Parabenizo todo 
empenho do Grupo Funcef em prol do 
andamento de solução ao equaciona-
mento. Esses últimos encontros demos-
traram que somente com união e luta 
conseguiremos sair vitoriosos. Precisa-
mos que os participantes se mantenham 
alertas e mobilizados contra esse fami-
gerado equacionamento. A luta é longa, 
mas só se vence uma guerra enfrentan-
do todas as batalhas”, afirma.

Grupo 
Equacionamento 
Funcef retorna à 
Brasília em busca 
de soluções
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Serviço Social garante atendimento 
de qualidade aos associados 

A Delegacia Regional da UNEICEF 
de Niterói realizou no dia 22 de dezembro, 
uma animada festa de Natal e comemo-
ração dos aniversariantes niteroienses do 
segundo semestre. O festejo foi espetacu-
lar, com reencontros de amigos e colegas, 
performance do bailarino, som do Russo 
nos Teclados e voz do cantor Jaka, sorteio 
de brindes, drinks e um buffet de primeira 
grandeza.

O Presidente Armando Filardi, o vice-
-presidente Silvio Roberto José da Motta, 
o Diretor Administrativo Álvaro Roberto de 
Figueiró Murce e a Diretora Sociocultural 
Georgette Muniz Carvalho, representaram 
a diretoria da UNEICEF na festa, que con-
tou com a colaboração e organização da 
Delegada Regional de Niterói Marlene Go-
mes Evangelista, Silvio Motta e de Andrea 
Araújo. Também compareceram o vereador 
Leonardo Giordano, e economiários da Fe-
nae e da força tarefa Caixa 100% Pública. 
Fliardi, já no meio da festa, foi convidado 
para falar e voltou a pedir de todo coração 
“que as pessoas nas próximas eleições vo-
tem em fichas limpas, procurem não reele-

ger quem destrói nosso patrimônio público, 
nem nosso Brasil”.

Houve premiações de uma TV LCD e 
um micro-ondas para os associados e, outro 
sorteio para os aniversariantes. As contem-
pladas foram Ivone Pereira (julho); Marlene 
Gomes (agosto); Elza Paixão (setembro); 
Maria das Dores Negreiros (outubro); Tânia 
Barcelos (novembro) e Sidneia Laje (dezem-
bro).

Entre os inúmeros serviços oferecidos 
pela UNEICEF, o Serviço Social é um dos 
que mais vem ganhando destaque e apro-
vação do quadro associativo da Entidade. 
O excelente atendimento realizado pela 
equipe do departamento social tem gerado 
inúmeros elogios e gratulações, o que for-
talece e engrandece ainda mais o trabalho 
dos funcionários. 

Nos últimos três meses foram realiza-
dos inúmeros atendimentos, entre visitas 
hospitalares e domiciliares, concessão de 
auxílio anestesia, auxílio instrumentador, 
reembolso do SAÚDE CAIXA, doação de 
pacote de fraldas, atendimento via celular 
de emergência, entre outras ações.

Entre os meses de outubro 2017 a ja-
neiro de 2018 foram realizadas 143 visitas 
hospitalares, concedidos 44 auxílios anes-
tesia para titulares e cônjuges, 28 pedidos 
de auxílio funeral, além de 410 pedidos de 
reembolso ao SAÚDE CAIXA. Foram ain-
da realizados 349 atendimentos via celular 
de emergência, entre outros serviços. 

Se você é associado da UNEICEF e 
precisa de algum serviço oferecido pelo 
Departamento Social, entre em contato 

DR de Niterói celebra virada de 
ano com belíssima festa 

Visitas Hospitalares 
Visita Domiciliar
Auxílio Anestesia Titular e Cônjuge
Auxílio Anestesia Titular Regional 
Auxílio Instrumentador Titular e Cônjuge
Auxílio Funeral Titular
Auxílio Funeral Titular Regional
Pedido de Reembolso SAÚDE CAIXA
Abertura De Processo SAÚDE CAIXA 
Ficha Cadastral (Novos Sócios ) 
Doação de Pacotes de Fralda 
Atendimento Celular de Emergência 
Atendimento da Sede da UNEICEF 

Atendimentos 
de outubro 
de 2017 a 
janeiro de 
2018

143
01 
43

1
22
22
06

410
68
16
42

349
285

através dos telefones (21) 2262-0767 (ra-
mal 2) ou (21) 99988-3512 (Atendimento 
de emergência) que a equipe do Serviço 
Social estará à disposição para melhor 
atendê-lo. O Serviço Social busca sempre 
ajudar, orientar e colaborar o quadro social 
em suas necessidades.

Jurídico da 
UNEICEF atua 
em defesa dos 
direitos dos 
associados

Como forma de proteger seus 
associados de possíveis problemas 
com a Justiça, a UNEICEF, que le-
vanta a bandeira em favor do social, 
oferece em parceria com o escritório 
de Advocacia Matias Advogados As-
sociados (MAA) e com o escritório 
Marques de Oliveira Advogados, o 
serviço de assistência jurídica. O ob-
jetivo é manter um amplo campo de 
atuação na defesa dos interesses dos 
sócios da Associação de todo o esta-
do do Rio de Janeiro.

Caso o associado esteja enfren-
tando problemas com a Justiça nas 
áreas de responsabilidade Civil, Di-
reito do Trabalho, Consumidor, Tra-
balhista e Previdenciário, ele pode 
contar com esse benefício oferecido 
pela Associação. A atividade vem 
assegurando o ingresso dos associa-
dos em inúmeras ações, garantindo 
uma melhor qualidade processual e 
retorno rápido e preciso aos filiados.

Quem estiver precisando do au-
xílio jurídico da UNEICEF deve entrar 
em contato pelo telefone (21) 2262-
0767, ramal 7, às segundas, terças 
e quartas-feiras. O Departamento 
Jurídico da Associação encontra-se 
à disposição para avaliar o caso de 
cada associado. Os plantões jurídi-
cos da UNEICEF ocorrem às segun-
das, das 10h às 12h e terças, das 14h 
às 16h, com a Dra. Nathalie Diniz e 
às quartas-feiras, das 14h às 16h 
com Dr. Marcus Vinícius e com a Dra. 
Zíngara.

O serviço de consultoria e o acom-
panhamento mensal dos processos, 
bem como as despesas com cópias 
reprográficas de processos, impres-
são ou deslocamento de advogados 
são procedimentos gratuitos ofereci-
dos aos associados da UNEICEF.

Mais informações podem ser ob-
tidas através do telefone (21) 2262-
0767, ramal 7 ou pessoalmente na 
Sede Administrativa da UNEICEF, 
localizada no 11º andar do prédio da 
Caixa, na Avenida Almirante Barroso, 
174, no Centro do Rio de Janeiro.
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