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Como em todos os anos, a UNEICEF 
disponibilizou gratuitamente do dia 12 de 
março a 30 de abril, o serviço de con-
fecção do Imposto de Renda 2018 para 
seus associados e cônjuges. O serviço 
foi realizado na Sede da Associação, no 
Centro do Rio de Janeiro, localizada na 
Avenida Rio Branco, 174, 11º andar.

O atendimento foi feito pelo associa-
do Almir de Souza Cruz, especializado 

em Imposto de Renda, que solidário e 
prestativo colaborou mais uma vez para 
o auxílio do documento. 

A UNEICEF e seus associados agra-
decem ao amigo Almir de Souza Cruz 
pela contribuição, qualidade no atendi-
mento e prestação do serviço e a Asso-
ciação aproveita para reiterar que conti-
nua atuando com dedicação para ofere-
cer o melhor ao seu quadro social.

Que tal se associar à UNEICEF? A 
Entidade oferece diversas vantagens e 
benefícios para seus associados como, 
por exemplo, descontos em faculdades, 
lojas, convênios, óticas, médicos, clíni-
cas, psicologia, teatros, colégios, cur-
sos. Além disso, ainda oferece assistên-
cia jurídica, consultoria previdenciária, 
parcerias, entre outros.

Faça parte da Associação, aproveite 
todos esses privilégios e fique por den-
tro de todas as novidades sobre a Caixa 
Econômica Federal. Para se associar 
acesse o site www.unei.com.br/seja-
-socio/, preencha o formulário com seus 
dados ou entre em contato através do te-
lefone (21) 2262-0767 (Ramal 1). Venha 
fazer parte da UNEICEF!

Associados preparam declaração de 
IR gratuitamente na UNEICEF

Venha se associar à UNEICEF

De março a Junho de 2018

VISITAS HOSPITALARES 
AUXÍLIO ANESTESIA TITULAR E CÔNJUGE 
AUXÍLIO INSTRUMENTADOR TITULAR E CÔNJUGE 
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR 
PEDIDO DE REEMBOLSO SAÚDE CAIXA 
ABERTURA DE PROCESSO SAÚDE CAIXA 
DOAÇÃO DE PACOTES DE FRALDA
FICHA CADASTRAL (NOVOS SÓCIOS ) 
ATENDIMENTO CELULAR DE EMERGÊNCIA 

96
41
15
33

370
65
31
39

353

Confira as últ imas ativ idades do 
Departamento Social da UNEICEF

O Departamento Social da UNEICEF 
é um dos destaques das atividades promo-
vidas pela Entidade. O objetivo é orientar, 
analisar e ajudar os associados em inúme-
ras atividades, como por exemplo, visitas 
hospitalares e domiciliares, auxílios a pedi-
do de reembolso no Saúde Caixa, efetuar 
atendimento através do telefone celular de 
emergência, entre outras ações. 

Nos meses de março a junho deste 
ano foram realizadas 96 visitas hospitala-
res, 41 auxílios anestesia para titulares e 
cônjuges, 15 auxílio instrumentais, 33 au-
xílios funerais, 370 pedidos de reembolso 
ao Saúde Caixa, 65 abertura de processo 
ao Saúde Caixa, 31 doações de pacote 
de fraldas, foram conquistados 39 novos 
membros, além de 353 atendimentos de 

emergência via celular.
Se você é associado e possui interesse 

em algum serviço oferecido pelo Departa-
mento Social, entre em contato através dos 
telefones (21) 2262-0767 (ramal 2) ou (21) 
99988-3512 (atendimento de emergência) 
que a equipe da Associação estará pronta 
para melhor atendê-lo.
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Armando filardiEditorial

 São tantas, tão profundas e 
seguidas as nossas perdas ao longo 
dos anos, que ao nascer, uma pe-
quena possibilidade de melhoria, nos 
surgem vários sentimentos: de es-
peranças, ansiedade, mas também 
desconfiança. O drama é que muitos 
dos passíveis de melhorias, continu-
arão injustiçados, humilhados, revol-
tados e que se perguntam: mas por 
que aconteceu comigo essa injusti-
ça? O que fiz de errado? Qual foi mi-
nha culpa? Sou aposentado como os 
outros que têm ticket de alimentação 
e eu não!? 

Porque, ao me associar à FUN-
CEF, fiz a escolha de um plano que 
nos prometia, não melhorias diferen-
ciadas, mas sim, segurança absoluta 
e permanente garantida pela Caixa 
Econômica Federal.  E agora, so-
mos obrigados a pagar uma dívida 
que não é nossa. Nossas vidas como 
aposentados serão de incertezas? 
Agora teremos que ficar cegos e mu-
dos às novas perdas que acontece-
ram e continuam a acontecer? 

Com essas diferenças de bene-
fícios entre os iguais, começamos a 
sentir um misto de vergonha, pois não 
sabemos responder esses absurdos, 
esses desacertos e contradições ad-
ministrativas, quando ocorrem - por 
via de consequência surgem uma 
mistura de inveja e revolta, que são 
sentimentos humanos quando se é 
injustiçado. O fato é que toda essa 
confusão, já que todos carregamos o 
céu e o inferno dentro de nós, natu-
ralmente nossos pensamentos e ra-
ciocínio se voltam contra os nossos 
gestores. 

Encarando esses monstros de 
frente, talvez seja possível lidar com 
eles sem nos entregar às suas arti-
manhas ou gastarmos tanta energia 
em criticá-los? Já que o convívio é 
inevitável. O melhor é conhecê-los 
e chamá-los pelos nomes. Essas 
pessoas são criaturas curvadas sob 
o peso do passado atordoados por 
sensações antigas limitando-os a 
uma visão defeituosa, que só podem 
ver o que querem ver. Só são com-
preendidos por seu grupinho, mas 
não por nossa comunidade economi-

ária. Sem contato com a vida de sua 
comunidade e de suas dificuldades, 
procuram — não todos — uma saída 
para esse dilema, sem perder, contu-
do, a “capacidade” em concentrar-se 
no estudo e na descoberta de novas 
formas de agradar seus superiores e 
a administração, prejudicando natu-
ralmente os empregados. 

Nesses séculos XX, XXI foram 
produzidos milhões de especialis-
tas. Necessitamos agora dar prima-
zia aos homens de visão. Criou-se a 
expectativa de que a satisfação da 
necessidade material é mais impor-
tante que a lógica e a ética.  O fato 
é que as elites por estarem hoje, e 
desde sempre, entregues à forma-
ção de especialista, não pensando 
na formação de pessoas mais éticas 
e justas, tornando-as mais sensíveis 
as dores da sociedade. A razão do 
seu trabalho em relação com o mun-
do todo deve ser mais complexo por 
ser habitado por humanos.

 O espírito de comércio desa-
lojou a necessidade de uma vida mais 
racional e harmônica, criando uma 
concepção puramente materialista.

No 34º CONECEF, realizado em 
São Paulo, tratou-se de um tema que 
já havíamos considerado em traba-
lho no Simpósio da FENACEF ante-
riormente em Pernambuco - Porto 
de Galinhas: Assistência Médica aos 
nossos dependentes, filhos e pais. 
Na ocasião, o CONECEF sugeriu a 
aplicação dos lucros financeiros por 
5 anos sucessivos, que o Saúde Cai-
xa estava registrando e que eram 
anunciados com ar de superioridade 
para uma possível criação de uma 
Assistência Médica a familiares dos 
empregados da Caixa. Havendo essa 
utilização, o lucro material, continua-
ria a existir, mas passaria a ser lucro 
social com certeza. Contudo, entra-
ram em cena os nossos monstros 
que em medicina estão classificados 
como “sociopatas”, que representam 
um perigo para a sociedade, mesmo 
que não matem alguém. Não são psi-
copatas e sim sociopatas. Parte da 
população, dependendo dos crité-
rios usados, tem um cérebro capaz 
de sofrer com as próprias dores, de 

sentir medo, angústia e prazeres, 
mas suas emoções só dizem respei-
to a si mesmo.  Sem espírito crítico 
não conseguem se importar com 
as dores alheias, muito menos com 
aquela causada por eles. Esses são 
os sociopatas: sem saber entender 
da emoção alheia, têm apenas a li-
berdade de tomar decisões que mais 
o beneficiam (ganhando crédito junto 
aos seus superiores). São indivíduos 
perfeitamente racionais, assim fica 
possível manipular famílias, colegas 
e amigos. Não há remorso. O socio-
pata é um predador e só ele ganha 
com sua doença. 

 A sociopatia é um problema para 
a sociedade, uma doença que causa 
sofrimento... nos outros. Ela flores-
ce facilmente em sociedade como a 
brasileira, que carrega uma “culpa” 
social imensa que aceita que o mau 
caráter de alguns também seja culpa 
dela e na verdade são como nossos 
políticos. E assim, os sociopatas, 
“pobrezinhos” fazem a festa. Quem 
precisa se cuidar somos nós: os que 
se preocupam com os outros e por 
isso, viram presas fáceis para os so-
ciopatas. Para nós, o melhor trata-
mento é saber que o malvado existe, 
e fazer força para não se deixar virar 
vítima. 

 Resta-nos pedir socorro ao 
papai do céu, no sentido de que a de-
cisão dessa proposta do CONECEF 
nos trará a “Implantação da Assistên-
cia Médica” aos parentes dos econo-
miários e que não caiba a nenhum 
sociopata essa proposição.

 Com muitas esperanças e fé, 
aguardamos uma solução para essa 
melhoria em nossos orçamentos 
(dos aposentados), sem qualquer au-
mento em nossos salários, já que fi-
camos livres das despesas com saú-
de dos nossos parentes próximos. 
Por último, lembro que os lucros não 
deixarão de existir, já que o número 
de participantes a pagar será maior, 
porém o lucro social será inestimável 
para os aposentados.

 Que Deus nos abençoe!!!
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF

AlElUIA... AlElUIA... SERá?
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Os empregados aposentados e ati-
vos da Caixa Econômica Federal se 
reuniram no dia 20 de junho, em frente 
ao prédio da Caixa, no Centro do Rio, 
em mobilização na defesa do Saúde 
Caixa. Como forma de mobilização, os 
bancários vestiram roupas brancas em 
prol da política de assistência à saúde 
da categoria. O ato, que faz parte da 
campanha “Saúde Caixa: eu defendo!”, 
contou com a participação de represen-
tantes da UNEICEF.

Em comemoração à Páscoa da De-
legacia Regional de Pernambuco, foi 
celebrada no dia 26 de abril, missa na 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, em Recife (PE). Após a 
celebração litúrgica, os associados foram 
convidados para um delicioso café da ma-
nhã.

A Delegada Regional, Joana D’arc, 
agradeceu a presença dos associados em 
mais um ano de celebração da Delegacia 
de Pernambuco.

Empregados 
da CEF 
defedem 
Saúde Caixa

Delegacia de 
Pernambuco 
celebra missa 
de Páscoa

Associação divulga 
balanço Patrimonial do 
Exercício de 2017
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Para celebrar seu sexagési-
mo aniversário, comemorado dia 
24 de junho, a Diretoria da UNEI-
CEF realizou no dia 20 de junho, 
na Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, no Centro da cidade, 
uma grande festa. A comemoração 
homenageou ainda os associados 
aniversariantes dos meses de ja-
neiro, fevereiro, março, abril, maio 
e junho. 

Comandados pelo DJ Arthur, 
que tocou hits dos anos 70 e 80, os 
associados tomaram a pista de dan-
ça e bailaram ao lado do cover ofi-
cial do John Travolta, personagem 
do ator do filme “Nos embalados de 
sábado à noite”, que garantiu boas 
coreografias e mais diversão à fes-
ta. 

Em seguida, o Presidente Ar-
mando Filardi. “Como vocês po-
dem ver estou um pouco debilitado 

para me movimentar e sem o tra-
balho magnífico dos funcionários 
da UNEICEF essa festa não teria 
acontecido, por isso agradeço-os 
por toda dedicação”, disse.

Filardi aproveitou ainda para 
lembrar que 2018 será um ano de 
eleição, tanto presidencial da Re-
pública quanto para Diretoria da 
UNEICEF, e fez um pedido aos 
presentes: “peço que vocês ava-
liem cuidadosamente os candidatos 
presidenciáveis e, os daqui da As-
sociação, e depositem seus votos e 
esperanças em pessoas honestas 
e de bem. Somente assim conse-
guiremos manter nossa Entidade e 
reerguer o nosso País”, finalizou.

Após os discursos, houve o tra-
dicional sorteio de brindes entre os 
aniversariantes do semestre, que 
se deliciaram também com fatias 
de bolo de aniversário e docinhos.

UNEICEF reúne associados e celebra 60 
anos com animada festa de aniversário 
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A UNEICEF fez celebrar no dia 
20 de junho, às 10h, missa na Igreja 
São José, no Centro do Rio, em Ação 
de Graças pelos 60 anos de existên-
cia e lutas da Associação. A celebra-
ção litúrgica foi realizada pelo Padre 
Pedro Gomes.

Antes de iniciar a celebração ca-
tólica, o pároco parabenizou a Enti-
dade por mais um ano de existência 
e seguiu a leitura do Evangelho. A 
Conselheira Vera Capelli fez uma 
breve participação da Missa na pri-
meira leitura.

A celebração litúrgica foi toda 
agraciada pelo Coral das Associa-

ções da Caixa que, como sempre, 
cantou e encantou a todos os asso-
ciados. Para homenagear a Asso-
ciação, além do quadro associativo, 
estiveram presentes o vereador do 
Rio de Janeiro, Reimont Otoni; o 
presidente da ASASBNH/CEF, Afon-
so Henrique; o Presidente da APA-
CEF, Olívio Vieira; e, os Diretores da 
UNEICEF.

Após a missa, a Diretoria e os 
associados se dirigiram até a Asso-
ciação Comercial do Rio, no Centro 
da Cidade, para participar da festa 
dos aniversariantes do primeiro se-
mestre.

Em celebração aos 60 anos de funda-
ção da UNEICEF, comemorado no dia 24 
de junho, a Delegacia Regional de Niterói 
aproveitou o clima de Copa do Mundo e 
promoveu dia 29, no Clube Português de 
Niterói, uma grande festa para o quadro 
associativo.

A Delegacia Regional festejou, ainda, 
o aniversário dos associados do primeiro 
semestre deste ano. Estiveram presen-
tes na festa o Presidente da UNEICEF, 
Armando Filardi; o vice-presidente, Silvio 
Motta; a conselheira Vera Capelli; a fun-
cionária Maria do Amparo; e, a Delega-
da Regional de Niterói, Marlene Gomes 
Evangelista.

Ao final da festa, os associados pu-
deram participar ainda de um animado 
sorteio de brindes. “Agradeço a presença 
de todos e a dedicação dos envolvidos na 
realização dessa festa”, disse o Presiden-
te da UNEICEF, Armando Filardi.

A s s o c i a ç ã o  r e a l i z a  m i s s a  d e  a ç ã o  d e 
g r a ç a s  p e l o  a n i v e r s á r i o  d e  6 0  a n o s

Copa do mundo foi tema da festa de 60 anos 
da UNEICEF na Delegacia de Niterói
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Associado, fique 
por dentro!

Visando resguardar o direito de nossos 
associados, estamos ajuizando medidas judiciais, 

no sentido de reparação de diversos danos e 
entre eles estão as ações abaixo discriminadas, 

que suscintamente passamos a informar.

EQUACIONAMENTO.
Estamos formando grupos de associados 

para o ingresso de ações judiciais coletivas, ob-
jetivando, entre outros direitos, a obtenção de 
decisões judiciais, para que o aposentado ou 
pensionista, não venha mais a sofrer descontos 
ou cobranças adicionais sobre seus benefícios 
previdenciários, em virtude de planos de equa-
cionamento, a fim de cobertura de “déficits” da 
FUNCEF. Atualmente essas cobranças constam 
no contracheque do aposentado com a denomi-
nação de “contribuição extraordinária” e muitas 
liminares já vêm sendo deferidas pelo Poder Ju-
diciário do Brasil afora, já que não há dúvidas do 
caráter de natureza alimentar das verbas retidas 
pela FUNCEF a título de contribuição coercitiva, 
sendo que o percentual retido, em muitos casos, 
pode significar a incapacidade para as necessida-
des básicas do aposentado ou pensionista, o que 
viola direitos constitucionais, como o princípio da 
dignidade da pessoa humana, fulcrada na Cons-
tituição Federal.

REVISÃO DE TODA A VIDA.
Critérios utilizados pelo INSS para o cálculo 

de determinadas aposentadorias, podem ter cau-
sado prejuízo a muitos segurados, principalmente 
aos que  contribuíam antes do ano de 1994 e ti-
nham bons rendimentos nesta época.

APOSENTADO, VOCÊ PODE VIR A DO-
BRAR SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
ATRAVÉS DA AÇÃO JUDICIAL CONHECIDA 
POR “REVISÃO DA VIDA TODA” E, AINDA, AO 
FINAL DA AÇÃO, RECEBER COM CORREÇÃO 
MONETÁRIA, OS VALORES ATRASADOS, OU 
SEJA, OS RETROATIVOS À DATA DO INÍCIO 
DO BENEFÍCIO, LIMITADO A 5 ANOS ANTES 
DO INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL.

A “REVISÃO DE TODA A VIDA” OBJETIVA 
O RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCI-
ÁRIO, PARA INCLUIR SALÁRIOS ANTERIORES 
A JULHO DE 1994, SE O APOSENTADO ASSIM 
OPTAR, OU SEJA, INCLUIR OS 80% MELHO-
RES SALÁRIOS DA VIDA TODA, NO CÁLCULO 
DA SUA APOSENTADORIA!

A “Ação de Revisão de Toda a Vida” é vanta-
josa para o trabalhador que recebeu salários mais 
altos antes de 1994 e que, possivelmente, suas 
melhores contribuições estejam entre as décadas 
de 80 e 90, período desconsiderado pelo INSS, já 
que a Lei manda retirar do cálculo da aposenta-
doria o período anterior a julho de 1994, no qual 
pode ser que o beneficiário ganhasse mais.

Não adianta o segurado procurar o INSS, 
porque ele ainda não reconhece essa revisão de 
forma administrativa, É A JUSTIÇA DE TODO O 

PAÍS QUE VEM DETERMINANDO A “REVISÃO 
DA VIDA TODA” POR MEIO DE ORDEM JU-
DICIAL. Portanto, é necessário ingressar na 
justiça para obter a revisão da vida toda, para 
que seja considerada a média dos 80% maiores 
salários de contribuição de TODO o período em 
que o segurado contribuiu para o sistema e não 
apenas a partir de julho de 1994, quando, então,  
foi implantado o Plano Real.

A 6ª Vara da Justiça Federal do Rio de Ja-
neiro determinou que o INSS revisasse a aposen-
tadoria de uma segurada carioca, que terá seu 
benefício corrigido em mais de 33%. O benefício 
da segurada carioca foi de R$ 3.155,00 para R$ 
4.228,00, e ainda será ressarcido para a mesma, 
todos os atrasados, que serão calculados e pagos 
ao final da ação.

O segurado poderá OPTAR pela integralida-
de, ou seja, a média dos 80% maiores salários 
de contribuição de todo o período em que con-
tribuiu ao sistema e não apenas a partir de julho 
de 1994”.

Os processos visando a “Revisão da vida 
toda” têm sido julgados com êxito e essa matéria 
está para ser definida por todas as turmas.

Entre em contato conosco para saber se este 
foi o seu caso.

AÇÃO DE REVISÃO DO BURACO 
NEGRO.

ASSOCIADO, CONFIRA SE POSSUI DI-
REITO À REVISÃO DO SEU BENEFÍCIO PRE-
VIDENCIÁRIO, NO PERÍODO DO BURACO NE-
GRO (Período abrangido entre de 5 de outubro 
de 1988 a 4 de abril de 1991).

O Supremo Tribunal Federal firmou enten-
dimento que os aposentados entre 5 de outu-
bro de 1988 e 4 de abril de 1991, ou seja, perí-
odo denominado de buraco negro, têm direito 
à revisão do teto. O Ministério Público Federal 
ingressou com uma Ação Civil Pública, em 2011, 
para que fosse garantido a todos os aposenta-
dos que tiveram seu benefício limitado ao teto na 
data da concessão, mas nesta ação civil pública, 
por razões não esclarecidas, não se estendeu 
nesse acordo aos benefícios limitados ao teto 
que foram concedidos entre 88 e 91 e, sendo 
assim, esse direito só está sendo garantido 
aos aposentados que ingressam com ação na 
justiça.

O aumento da revisão do teto poderá do-
brar o benefício do INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social) e os atrasados costumam pas-
sar de R$ 100.000,00, em média. Muitos têm 
sido o nosso êxito nestas demandas judiciais 
de revisão, denominada de Buraco Negro.

O segurado só consegue a revisão do BU-
RACO NEGRO na Justiça!

REAPOSENTAÇÃO.
Quem perdeu o processo de desaposenta-

ção, no qual o aposentado que continuava traba-
lhando com carteira assinada após a aposentado-
ria, utilizava o trabalho já realizado para aumentar 
a contagem do tempo de serviço e incrementar o 
rendimento, poderá vir a ingressar novamente na 
justiça, através de ação de reaposentação.

Para ter direito à reaposentação é preciso ter 
havido contribuição por no mínimo 15 anos após 
se aposentar pela primeira vez, bem como, a mu-
lher precisa ter hoje mais de 60 anos e o homem 
mais de 65 anos. Como será considerada tão 
somente as contribuições posteriores à primeira 
aposentação, o mais comum é a implementação 
da idade. A fundamentação é o cancelamento da 
aposentadoria recebida para a posterior conces-
são de nova aposentadoria, geralmente por ida-
de.

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela im-
possibilidade da aplicação da desaposentação, 
que referiam-se à renúncia da aposentadoria, 
mas não ao tempo de serviço e aos salários de 
contribuição utilizados para a concessão do be-
nefício.

Antes de promover a revisão da renda men-
sal inicial da “nova aposentadoria”, a mesma pre-
cisa ser devidamente analisada por nossa equipe 
e cuidadosamente calculada, tudo para fins da 
verificação da viabilidade da aplicação da ação de 
reaposentação, com os fins de verificar se será 
mais vantajosa para nosso associado e se há os 
requisitos necessários.

Para melhores esclarecimentos das ações 
acima expostas, entre em contato com nosso 
departamento jurídico ou agende sua consulta 
através dos telefones: (21) 2210-5315 ou 3197-
0707. O associado também pode entrar em con-
tato diretamente com a Dra. Juliana Fernandes de 
Oliveira, através de e-mail: contato@fernandes-
deoliveira.adv.br ou comparecer pessoalmente, 
segundas ou terças-feiras, na sede da UNEICEF, 
entre 10h ao meio-dia. Ingressaremos com as 
medidas judiciais para os associados da UNEI-
CEF de todo o país.

Drª Juliana Fernandes de Oliveira 
Advogada da UNEICEF 

Drª Juliana fernandes de oliveira, advogada da uneicef, 
disserta sobre importantes temas para os associados. estamos 
ajuizando medidas judiciais, no sentido de reparação de diversos 
danos e entre eles estão as ações abaixo discriminadas, que 
suscintamente passamos a informar.
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Participe do projeto 
da UNEICEF e visite os 
pontos turísticos do Rio

Associação participa de brunch 
oferecido pela Cooperforte

Em 2017, a UNEICEF obteve através do 
Dr. Filardi, êxito em um projeto de fazer o 
Rio conhecido e, em parceria com a Fenae, 
passou a realizar o passeio “Conheça o 
Rio”, que oferece ao quadro associativo a 
oportunidade de visitar os principais pon-
tos turísticos do Centro do Rio de Janeiro. 

O projeto é realizado uma vez por mês 
com auxílio de um guia turístico que propor-
ciona segurança e informações aos parti-
cipantes. Com a iniciativa, o quadro social 
tem a chance de conhecer lugares famoso 
da Cidade Maravilhosa como o Museu do 
Amanhã, a Biblioteca Nacional, o Porto Ma-
ravilha, Theatro Municipal, entre outros. 

No último passeio, realizado no mês 
de maio, os associados puderam visitar o 
Palácio do Itamaraty, no centro da cidade. 
Mas, desde que começou, os passeios já 
levaram o grupo para conhecer o Museu 
de Belas Artes e o Centro Cultural da Jus-
tiça Federal.

Aproveite você também essa oportuni-
dade e venha conhecer os pontos turísti-
cos do Rio! Para mais informações entre 
em contato com o Departamento Sociocul-
tural da Associação, através do telefone 
(21) 2262-0767 (Ramal 5).

A UNEICEF, representada pela As-
sessora da Entidade, Maria do Amparo, 
participou junto com outras Associações 
e Entidades parceiras de um brunch ofe-
recido pela Cooperforte no dia 20 de ju-
lho, às 11h, no Posto de Atendimento Rio 
(PARJ). Na ocasião, o Diretor Executivo 
da Cooperforte, Josué Martins Neto, em 
visita ao Rio, falou sobre o funcionamen-
to, ações e novidades que a Cooperativa 
vem implementando. 

Estiveram também no encontro a Ge-
rente Estadual da Cooperforte no Rio de 
Janeiro, Lygia Bastos; a delegada sec-
cional, Lucineide Siqueira; o cooperado 

Paulo Moraes de Oliveira e o Presidente 
da AAFBC (Associação dos Antigos Fun-
cionários do Banco Central do Brasil), 
Claudio Eliseu da Costa Lagoeiro.  

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

FalecimentosFalecimentos
É com extrema tristeza que a Diretoria da UNEICEF informa o falecimento dos 
queridos e estimados colegas e associados desta Entidade.

Com profunda tristeza e sentimentos que a UNEICEF se despede do querido associado 
Alcyone Raphael Durão Brito. O estimado colega, que sempre foi muito querido por todos da 
UNEICEF e amigo próximo do Dr. Filardi, Presidente da Entidade, deixará muitas saudades. 
Sempre prestativo, Alcyone, por anos, foi o Papai Noel das festas da Associação, oferecendo 
além da sua alegria e simpatia, seu amor a todos os companheiros.  A UNEICEF se solidariza e 
deseja condolências aos familiares e amigos do querido colega.

Luto: UNEICEF perde o grande amigo Alcyone Durão

Adelson Ferreira Menezes (27/03/2018); Ailton Siqueira 
Campos (16/12/2017); Angélica Antonieta dos Reis Vieira 
(22/01/2018); Alcyone Raphael Durão Brito (07/06/2018); 
Antônio Amaro dos Santos Filho (12/01/2018); Antônio 
Mendes Ventura Sobrinho (25/12/2017); Arlete Rodrigues de 
Oliveira (19/12/2017); Aurora da Silva Novaes (11/04/2018); 
Benedita de Mattos Lorena (21/12/2017); Creusa Barbosa 
Monteiro da Silva (20/01/2018); Cybelle Cerqueira Mosqueira 
(28/03/18); Dailton Fernandes (04/01/2018); Domingas Nair 
Pontara de Oliveira (07/02/2018); Domitília Santiago Cardoso 
(06/01/2018); Ednaldo Cavalcante de Oliveira (05/02/2018); 

Elizabeth Ann Irene Feldhuzen (24/12/2017); Elza Machado 
Torres (17/04/2018); Eumira Juliani (13/04/2018); Fátima 
Miriam Ribeiro dos Santos (29/3/2018); Fortunato Gomes 
de Souza (06/02/2018); Geralcina Feitosa Raymundo 
(11/01/2018); Geraldo Ferreira (05/03/2018); Gilberto Couto da 
Costa (13/05/2018); Gilda Costa Teixeira (28/12/2017); Gilda 
Pinheiro Costa (02/04/2018); Grimalda Sant’Anna Teixeira 
(17/08/2018); Hélio José Ribeiro Batista (07/04/2018); Heloisa 
Montenegro da Silva (18/01/2018); Hilda Lorenzetti Dalia 
(14/02/18); Hugo Fernandes de Oliveira Filho (26/04/2018); 
Isabel Santiago de Carvalho Villasboas (16/12/2017); Isolina 

Joaquina Dantas Espírito Santo (09/12/2017); Jorge Luiz da 
Rocha (14/04/2018); José Alberto Fontana (17/02/2018); José 
Maria Pinheiro Lubambo (22/04/2018); José Maria Velloso 
Garcia (11/06/2018); Joseir Reis de Faria (06/02/2018); 
Jurema de Almeida Maciel Levy (21/04/2018); Laerte Lopes 
de Paula (02/03/2018); Leda Maria Vanderlei Saldanha 
(03/12/2017); Lúcia Ribeiro Querim (05/05/2018); Maria 
Aparecida Lago Motta (23/01/2018); Maria Aparecida 
Leme Roso (14/04/2018); Maria Arlete de Mattos Ventura 
(06/03/2018); Maria Isete de Oliveira Meris (04/02/2018); 
Maria Lúcia Cotta Vinelli (29/12/2017). 
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