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Como já é sabido, o Serviço Social 
da UNEICEF tem, ao longo dos anos, au-
xiliado inúmeros associados. Nos meses 
de julho a outubro, o Departamento, mais 
uma vez, realizou de forma eficaz todos 
os atendimentos necessários ao quadro 
social, sobretudo, nos atendimentos de 
emergência via celular, que ajudaram 
muitos sócios que precisaram de auxílio 
ou socorro. 

Somente em atendimentos via celu-
lar nos últimos quatro meses foram 287 
chamadas. No entanto, o número de con-
cessão de auxílios também foi eficiente-

mente elevado. Foram 52 atendimentos 
de auxílios anestesia titular e cônjuge, 54 
aberturas de processos do Saúde Caixa, 
416 pedidos de reembolso no plano, 21 
novos cadastramentos de associados, 
entre outras atividades.

A UNEICEF sempre busca atender 
seus associados em qualquer tipo de au-
xílio. Você possui interesse em algum ser-
viço oferecido pelo Departamento Social? 
Entre em contato através do telefone (21) 
2262-0767 (ramal 2) ou (21) 99988-3512 
(atendimento de emergência) que a equi-
pe da Associação atenderá prontamente. 

A UNEICEF oferece diversos benefí-
cios e vantagens para seus associados, 
como por exemplo descontos em facul-
dades, lojas, óticas, convênios médicos, 
clínicas, psicologia, teatros, colégios, 
cursos técnicos e de idiomas. Além dis-
so, disponibiliza assistência jurídica, 
consultoria previdenciária e diversas 
parcerias.

Para fazer parte da excelente Asso-
ciação, acesse o site www.unei.com.br/

seja-socio/, preencha o formulário com 
seus dados ou entre em contato pelo te-
lefone (21) 2262-0767,  ramal 1. Não per-
ca esta oportunidade, venha fazer parte 
da UNEICEF!

A Funcef lançou o serviço de con-
sultoria previdenciária para os em-
pregados inativos da Caixa. O modelo 
disponibiliza inicialmente informações 
que esclarecem de forma mais clara e 
segura os benefícios da aposentadoria.

As informações serão disponibi-
lizadas aos participantes ativos, por 
meio do cadastro no site (https://www.
funcef.com.br/). Após a conclusão do 
cadastro, cada integrante receberá 

em seu e-mail uma notificação de 
agendamento para tirar dúvidas sobre 
questões relacionadas à aposentadoria.

Além disso, a consultoria ofer-
ece envio de material personalizado, 
junto com a construção de cenários e 
suas possibilidades, bem como, infor-
mações dos planos da Funcef e ex-
plicações sobre como o aposentado 
pode administrar o benefício. Con-
sulte e saiba como proteger seu futuro. 

Consultoria previdenciária ao 
alcance dos beneficiários da Funcef

Serviço Social tem realizado 
centenas de atendimentos de
emergência via celular 

Associe-se a UNEICEF e tenha um 
mundo de vantagens à disposição 

De Julho a Outubro de 2018

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

416
54
52
27
28
05
21
12

287
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Armando filardiEditorial

É com enorme gratidão, que uso 
deste editorial, nesta última edição do 
Jornal da UNEICEF de 2018 para des-
pedir-me da presidência e de todos os 
associados da Entidade. Foram nove 
anos de muitas batalhas, conquistas 
e reconhecimentos ao longo da minha 
trajetória como Presidente da UNEICEF, 
iniciada com muita alegria no dia 15 de 
janeiro de 2010. 

Durante seis décadas, a Diretoria 
da Associação buscou formas varia-
das para encurtar a antiga e muito for-
te distância de diálogo existente entre 
a UNEI – nome da Entidade antes da 
minha gestão –  a CAIXA, a Funcef e 
os associados e, graças a essa persis-
tência, conquistamos inúmeras vitórias 
para a Entidade e para o quadro social. 
Entre tantas conquistas, conseguimos 
o reconhecimento mátrio da nossa que-
rida Caixa Econômica Federal, quando 
em 2015, obtivemos autorização para 
uma nova razão jurídica e legítima iden-
tidade, passando assim a nos chamar-
mos UNEICEF, igualando-nos às outras 
entidades coirmãs que representam os 
empregados e aposentados da CEF. 
Além disso, fizemos alterações essen-
ciais no Estatuto da UNEICEF criando 
um novo quadro de associado, bem 
como agraciando colegas que se des-
tacaram em sua vida funcional na Caixa 
ou na UNEICEF. 

Ao longo deste tempo à frente da 
UNEICEF, conseguimos, mesmo em 
meio às dificuldades, cumprir promes-
sas e realizar ações que disponibilizam 
serviços e atendimentos de qualidade 
ao nosso quadro social. Uma delas foi 
manter as instalações da UNEICEF no 
prédio Sede da Caixa, na Almirante Bar-
roso (Barrosão). A nossa saída do 31º 
andar foi um dos entraves mais difíceis 
que tivemos pois, se dependesse da in-
transigência e intolerância da direção 
da CEF, hoje estaríamos desalojados.  

Após descer para o 28º fomos no-
vamente empurrados para o 11º, onde 
acomodados em um espaço infinita-
mente menor do que o local que ocu-
pávamos antes, tentamos, aos “trancos 

e barrancos”, atender com qualidade 
nossos associados, mantendo esta As-
sociação de pé e firme. Algo que, ao 
nosso ver, temos obtido.

Não podemos esquecer das parce-
rias importantes para a qualidade do 
atendimento e de saúde do quadro as-
sociativo. Entre as captações podemos 
citar a parceria com o Grupo Mongeral 
Aegon, seguro de vida, que foi obtida 
graças à dedicação e ao comprometi-
mento dos nossos dirigentes. O novo 
convênio proporcionou seguridade aos 
associados na faixa de idade de 18 até 
acima de 86 anos, com excelente inde-
nização. 

Manutenção da saúde sempre foi 
um dos principais focos da minha ges-
tão. Não é por menos que apresentei 
inúmeras proposições durante simpó-
sios, tendo como destaque o serviço 
de Home Care na Caixa. Atualmente o 
atendimento domiciliar ou Home Care 
não é novidade nos tratamentos médi-
cos, tendo sido, inclusive, regulamenta-
do pela Anvisa, em 2006. No entanto, 
lá em 1996, quando apresentei a propo-
sição sobre “Tratamento em Domicílio”, 
no XVIII Simpósio Nacional de Econo-
miários Aposentados e Pensionistas, 
realizado em Campos do Jordão, São 
Paulo, o tratamento não existia, mas 
apesar da proposta ser altamente re-
levante e ter clareza nos benefícios, 
na época, a CEF se recusou a aceitar 
a proposta, mudando de postura anos 
mais tarde, incluindo no plano de saúde 
da CEF essa proposição como uma das 
formas de tratamento do Saúde Caixa. 

Neste mesmo Simpósio, tentei ainda 
emplacar a proposta de criação de um 
livro de credenciados do Saúde Caixa, 
que desde a década de 80 não existe 
no plano de saúde da CEF e ocasiona, 
ao longo desses anos, desinformação, 
protelações em busca de assistência, e 
não raramente resulta em graves danos 
e até mesmo óbitos dos empregados 
da Caixa, sobretudo, dos aposentados, 
que debilitados e poucos usuais às no-
vas tecnologias não conseguem encon-
trar atendimento médico em tempo há-

bil. Contudo, apesar de meu empenho 
e insistência no tema, até hoje não con-
seguimos tal livro impresso. Não ganha-
mos sempre, mas seguimos lutando. 

Em minha gestão logramos ainda o 
salão inoperante da UNEICEF na Ave-
nida Alcindo Guanabara, 24, no 4º an-
dar, Centro do Rio. Ao dividir em três 
salas o grande espaço antes sem uso, 
e colocarmos as salas numeradas em 
401, 402 e 403 para locação, obtivemos 
assim uma nova fonte de receita para a 
Entidade. 

Mesmo sem qualquer ajuda ou sub-
venção oficial, fomos resistentes, obsti-
nados, generosos, honrados e, quando 
necessário solenes, sempre na busca 
de oferecer “o melhor” aos nossos as-
sociados. Exemplo disso é que hoje, 
frente a todas as entidades representa-
tivas, disponibilizamos o melhor Serviço 
Social das associações e estamos ex-
pandindo-o a passos largos para outras 
Delegacias. Conquistamos ainda a me-
lhor assistência Previdenciária, que vem 
possibilitando ganhos aos associados e 
até mesmo à própria Funcef. Graças a 
esse esforço e trabalho da UNEICEF, 
recuperamos valores importantes aos 
nossos cofres.

Em meio a muitos trancos e bar-
rancos, com orgulho passo o bastão 
de Presidente a uma nova gestão, que 
acredito manterá as lutas, bandeiras e 
atuações desenvolvidas no período que 
estive à frente desta Associação. Não 
posso afirmar que agradamos a todos 
que fazem parte dela, mas, de nossa 
parte, podemos garantir que juntamos 
todos os nossos esforços para nos man-
ter ao lado, orientando e ajudando nos-
so quadro social em todas as suas ne-
cessidades. A UNEICEF completou 60 
anos de existência e durante meu man-
dato constatei que as conversações, 
diálogos e debates são importantes, 
sempre! E resistir e reagir são ações 
fundamentais para nossa sobrevivên-
cia. Estaremos sempre juntos. 

 Que Deus nos abençoe!!!
Armando Filardi

Presidente da UNEICEF

EM DEFESA DA UNEICEF - DO INÍCIO AO FIM 
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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

APOSENTADOS(AS) OU PENSIONISTA(S) DO 
INSS, COM BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 
01/03/1994 A 28/02/1997, NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, PODEM TER DIREITOS A RECE-

BER OS ATRASADOS AINDA NÃO PAGOS! 
Houve um erro nos cálculos da média 

dos salários de contribuição, na maioria das 
aposentadorias concedidas no período de 
01/03/1994 a 28/02/1997, e segurados desta 
época podem ter esses direitos, que também 
se estende a(o) pensionista de falecido(a) 
aposentado(a) nesse período. 

Esse direito pode existir porque o INSS dei-
xou de incluir o percentual de 39,67% referente 
ao IRSM do mês de fevereiro de 1994, aos que 
se aposentaram nessa época, gerando enorme 
prejuízo financeiro, desconhecido por muitos. 

Esta ação possibilitará o recebimento de 
valores relativos aos atrasados ainda não pa-
gos pelo INSS para quem ainda não ajuizou 
ação e também não fez acordo administrativo. 
Na maioria dos casos o INSS não pagou os 
atrasados gerados por ação civil pública ajuiza-
da no ano de 2003. O segurado oriundo deste 
período, precisa entrar em contato com a advo-
gada, que orientará quanto aos procedimentos 
necessários e efetuará o estudo do caso. OS 
ATRASADOS DEVIDOS PELO INSS PODEM 
ULTRAPASSAR A MÉDIA DE R$ 200.000,00, 
mas é preciso ingressar com ação judicial para 
o recebimento dos atrasados! 

SEGURADOS qUE PRECISAM DA AJUDA DE 
TERCEIROS, COMO UM(A) CUIDADOR(A), 

PODEM SER BENEFICIADOS(AS) COM 
ACRéSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR DO 

BENEFÍCIO DO INSS
Caso seja comprovada a dependência 

de outra pessoa para as atividades diárias e, 
frise-se, que não é necessário um cuidador 
pago/contratado, podendo ser alguém da fa-
mília que precisa ajudar o segurado, nessas 
situações, é POSSÍVEL ACRESCENTAR 25% 
NA RENDA DO INSS. Mas esse adicional de 
25% só é possível conseguir pela via judicial e 
não é aceito por meio de pedido administrativo 
perante o INSS. Porém, o primeiro passo é pro-
curar o INSS para fazer o pedido, mesmo sa-
bendo que o pedido será negado e depois, com 
a negativa, procurar a advogada especializada 
em direito previdenciário para ajuizar a ação, 
que orientará o associado como proceder. O re-
ferido adicional de 25% é pago, também, para 
o segurado que recebe o teto do INSS! Para 

esta ação, basta comprovar a necessidade per-
manente de outra pessoa para as necessidades 
básicas diárias e dependerá de laudo pericial 
a ser realizado no processo judicial. Os tribu-
nais superiores decidiram estender esse direito 
para todos os tipos de aposentadorias, se com-
provada a dependência de terceiros, pois pela 
regra atual, só seria possível esse acréscimo 
para os aposentados por invalidez. O valor do 
adicional será calculado sobre a renda mensal 
do segurado. Por exemplo, se o benefício é de 
R$ 1.000,00 por mês, ele passará a receber R$ 
1.250,00 com o acréscimo de 25%, que tam-
bém é incluído no pagamento do 13º salário. 
Por ano acaba sendo um ótimo acréscimo na 
renda do(a) segurado(a)!

REVISÃO DE TODA VIDA
Segurados(as) do INSS que tenham se 

aposentado, no máximo, há 10 anos ou pensio-
nista de aposentado(a) deste mesmo período, 
podem majorar a renda, por meio de ingresso 
de ação judicial. Esta revisão que é feita so-
mente na Justiça, pode dobrar a renda men-
sal, sendo possível, ainda, receber os atra-
sados que chegam a ultrapassar a média de 
100.000,00. (Obs.: Para o ingresso da ação, 
depende de prévia análise de documentação e 
cálculos. Consulte-nos!) 

REVISÃO DOS AUXÍLIOS
Conhecida como revisão do Artigo 29, ela é 

paga para quem recebia benefício por incapaci-
dade entre 2002 e 2009 e teve o valor calculado 
com erro. Na época o INSS não descartou as 
20% menores contribuições e o(a) segurado(a) 
acabou recebendo menos que deveria, pois sa-
lários menores entraram na conta. Elas abran-
gem pensão por morte, auxílio-doença, aposen-
tadoria por invalidez e auxílio-doença. Se esse 
fato ocorreu com você, entre em contato conos-
co que avaliaremos seu caso.

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Portadores de moléstias graves, cegueira 

monocular, portadores de cardiopatia grave ou 
aposentados(as) e pensionistas que têm histó-
rico de câncer, mas que tiveram a isenção do 
IR revogada após 5 anos, podem ter isenção 
definitiva do IR e, possivelmente, podem reaver 
os valores pagos com juros e correção. Uma 
vez diagnosticado o câncer, não deve ser exi-
gido do(a) aposentado(a) que ele(a) demonstre 
a persistência dos sintomas ou a recidiva da 
enfermidade para manter a isenção do impos-
to de renda sobre seus proventos de aposen-

tadoria, mas na prática não é o que ocorre e 
em muitos casos, o(a) aposentado(a) volta a 
ser obrigado(a) a pagar imposto de renda, o 
que não deveria estar ocorrendo. Normalmen-
te o INSS/União Federal, rejeita o pedido ad-
ministrativo e por isso é necessário ingressar 
com ação judicial. Temos tido êxito em 100% 
dessas ações, sendo suficiente o laudo pericial 
comprovando a doença, desde quando tiver 
sido diagnosticada. Além disso, há a possibili-
dade de pedido em sede liminar para o direito 
à manutenção da isenção do imposto de ren-
da. Estes direitos se estendem para casos de 
cegueira monocular, cardiopatias graves, entre 
outras moléstias. Esta afirmação é amparada 
pelo STJ e por inúmeros tribunais deste país 
(Lei 7.713/88 art. 6º/XIV). 

BI-TRIBUTAÇÃO
Associado, você pode ter direito à resti-

tuição de impostos pagos! Entenda melhor: 
Essa questão já se encontra pacificada pelo 
STJ, que firmou seu posicionamento no senti-
do de que o recebimento de proventos, a títu-
lo de complementação de aposentadoria, e de                                                                                                                         
resgate de contribuições, decorrentes de re-
colhimentos para entidade de previdência pri-
vada (FUNCEF), feitos na vigência da Lei nº 
7.713/88, não estão sujeitos à incidência de 
imposto de renda, sob pena de se incorrer em 
bis in idem, visto que as contribuições vertidas 
pelos beneficiários naquele período – as quais, 
em alguma proporção, integram o benefício de-
vido, já foram tributadas pelo IRPF. Em muitos 
casos é cabível a restituição do indébito, em 
valor a ser apurado ao final da ação, com in-
clusão de atualização monetária, devendo ser 
observado, contudo, que haverá o limite de até 
5 anos para tal finalidade, contados da data do 
ajuizamento da ação.

NOSSO ATENDIMENTO JURÍDICO
Para dirimir dúvidas, melhores esclare-

cimentos ou para consulta e ajuizamento de 
ações relacionadas a outras questões, compa-
reça pessoalmente no plantão judiciário reali-
zado às segundas e terças-feiras, das 10h ao 
meio-dia, na sede da UNEICEF ou ligue para 
(21) 3197-0707 ou (21) 2210-5315. Pode nos 
enviar e-mail: contato@fernandesdeoliveira.
adv.br Atendemos associados de todo 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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Maria do Amparo presidirá 
UNEICEF 
de 2019
a 2021

Os associados da UNEICEF ele-
geram a Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal e Conselho Deliberativo da As-
sociação para o triênio 2019/2021. A 
Chapa 1, encabeçada por Maria do Am-
paro, recebeu 621 votos para Diretoria 
Executiva, enquanto a Chapa 2 obteve  
360. Já para o Conselho Fiscal, a Cha-
pa 1 computou 610 votos contra 383 da 
Chapa 2. A apuração dos votos foi re-
alizada nos dias 4 e 10 de dezembro, 
no prédio da Alcindo Guanabara, 24, no 
Centro do Rio de Janeiro.  

O resultado das eleições saiu após 
o segundo dia da apuração dos votos, 
em 10 de dezembro, com a chegada da 
segunda remessa de correspondência 
dos Correios, que continha apenas  
dois envelopes, sendo que um deles 
foi anulado porque foi postado depois 
da data limite. Avaliado e validado o 
outro voto, os membros da comissão 
apuraram e anunciaram vitória da Cha-
pa 1 comandada por Maria do Amparo. 

Na ocasião, foram apurados ainda 
os votos dos candidatos para o Conse-
lho Deliberativo da UNEICEF que ele-

geram Vera Lucia Capelli; Carlos Silva; 
Ademildo Cavalcante; Ivan da Concei-
ção; Vera Maria Peres; Wilson Alves; 
Antônio Roberto; Alfonsina Siervo; La-
ércio Vieira; Luiz Fernando Ribeiro e 
Júlio Sergio Gonçalves. 

Na oportunidade, a presidente elei-
ta, Maria do Amparo, agradeceu os 
votos de confiança e se comprome-
teu a continuar lutando em defesa dos 
associados e buscar incansavelmen-
te formas de reconstruir a UNEICEF. 
“Trabalharei todos os dias sem férias 
para que nossa UNEICEF possa se re-
erguer. Estarei à disposição dos asso-
ciados sempre que precisarem. Esta-
remos firmes e unidos”, disse. A posse 
da nova Diretoria e Conselhos aconte-
cerá no dia 15 de janeiro de 2019. 

DIRETORIA ExECUTIVA 
Presidente
Maria do Amparo Ferreira da Silva 
Vice-Presidente
Silvio Roberto José da Motta
Administrativo
Almir de Souza Cruz
financeiro
Ronaldo Pessanha
Sociocultural
álvaro Roberto de Figueiró Murce
Saúde e bem estar
Dr. Armando Filardi
SuPLenTeS
Eduardo José lapa Torres
Henriqueta da Ascenção A. Coelho
Maria Conceição Martin
Mauricio José Moreira Alves

CONSElHO FISCAl
Sebastião Pedroso de lima
Albertina Martin de Mello
leslie Tadeu Galante
SuPLenTeS
Dalmir Policarpo Palmerim
Carlos Asdrubal de Araujo Castro
lucia Abib Correa Vaz

CONSElHO DElIbERATIVO
Vera lucia Capelli
Carlos Silva
Ademildo Cavalcante Costa
Ivan da Conceição 
Vera Maria Peres
wilson Alves Moura
Antônio Roberto de Souza lopes
Alfonsina Siervo da Cunha
laércio Vieira Jacques
luiz Fernando Alves Ribeiro
Júlio Sergio Pereira Gonçalves

Apuração da eleição aconteceu na uneicef da rua Alcino Guanabara, no centro do rio

Confira os membros 
eleitos da Diretoria 
Executiva, 
Conselho Fiscal
e Conselho 
Deliberativo da 
UNEICEF

RESUlTADO DAS ElEIçõES UNEICEF 2018

Posse da Diretoria 
eleita será dia 15 

de janeiro de 2019
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Em defesa da Caixa Econômica 
Federal, entidades representativas 
dos empregados da CEF se uniram 
pela campanha “Não tem sentido” na 
busca por fortalecer a luta contra a 
privatização do banco público. A ini-
ciativa tem por objetivo mobilizar os 
empregados da Caixa, mostrando 
que o banco precisa continuar 100% 
pública e a serviço dos brasileiros.

Para fazer parte do movimen-
to, basta acessar o site www.na-
otemsentido.com.br e enviar víde-
os e depoimentos opinando sobre 
motivos pelos quais o banco não 
deve ser privatizado. A proposta é 

manter a resistência contra retro-
cessos que podem atingir o País 
após entrada de um novo governo, 
evitando, assim, que ações que 
visam mitigar o patrimônio público 
brasileiro sejam incentivadas.

“Esse é um movimento neces-
sário que visa fortalecer a luta 
pelos nossos direitos e contra a 
privatização da Caixa. Esse é o 
momento dos empregados ativos 
e aposentados se unirem em prol 
da defesa do patrimônio público e 
dizer não à privatização da CEF”, 
ressaltou o Presidente da UNEI-
CEF, Armando Filardi.

FalecimentosFalecimentos
É com extrema tristeza que a Diretoria da UNEICEF informa o falecimento dos queridos 

e estimados colegas e associados desta Entidade.

A Diretoria da UNEICEF lamenta imensamente o falecimento do Diretor Gilberto Cabral, 
que nos deixou no dia 5 de setembro. Grande amigo da Associação, Gilberto Cabral dedicou 
anos de sua vida e trabalho em prol da Caixa Econômica Federal e da UNEICEF. Uma perda 
irreparável a toda família economiária. A Diretoria da Entidade se despede do querido colega e 
presta condolências aos familiares e amigos.

No dia 21 de agosto, o diretor da UNEICEF, Álvaro Murce perdeu sua esposa Odelea Murce. Parceira de anos, Odelea 
deixará saudades em todos que tiveram o prazer de conhecê-la. A Diretoria da Associação se solidariza com o querido diretor 
e transmite sinceros sentimentos aos amigos e familiares. 

UNEICEF se despede do estimado Diretor Gilberto Cabral

Condolências ao Diretor Álvaro Murce e família

Anna Maria Arantes Viveiros (23/10/18); Bento José 
de Queiroga Neto (26/9/18); Cybele Cunha Campos 
(15/9/18); Emilio Barczyszyn (1/9/18); Eucleia de Melo 
Haefeli (21/6/18); Gilberto Cabral (5/9/18); Glória 
Maria de Almeida Duarte (17/9/18); Guilherme de 
Amendoeira Pires (7/10/18); Heleno Nogueira Sotelino 
(28/8/18); Itala da Fonseca Teixeira Coimbra (3/9/18); 

Jacy Antônio de Souza (9/9/18); Jair Lima (11/8/18); 
João Carlos Natividade (16/8/18); José Eduardo 
Coelho Branco (23/10/18); José Tavares da Silva 
(10/8/18); Josette de Aguiar Trajano (14/9/18); Laura 
Beatriz Furtado de Sampaio Viana (29/7/18); Leslie 
Norton (20/10/18); Lucy Soares da Costa (16/8/18); 
Maria da Conceição Borsoi dos Santos (23/9/18); 

Maria de Lourdes de Oliveira Freire (22/8/18); 
Maria Iolanda Athayde de Moraes (27/7/18); Marilia 
Medeiros Nunes (24/8/18); Mario Galvão de Queiroz 
Filho (2/8/18); Maurício Xavier (15/9/18); Orlando 
Gonçalves Coutinho (9/9/18); Reginaldo Pereira dos 
Santos (14/8/18); Roberto Bastos (16/9/18); e, Ruth 
Moreira Veras (18/10/18). 

Governo nomeará 
nova diretoria da Caixa 
Econômica Federal

“Não tem sentido” luta 
contra a privatização

Após ter adiado, Michel Temer 
(MDB) voltou atrás e decidiu destra-
var as nomeações de quatro vice-
-presidências da Caixa Econômica 
Federal. A confirmação foi anuncia-
da pelo ministro da Fazenda, Edu-
ardo Guardia. Os nomes escolhidos 
ocuparão os cargos de Habitação, 
Governo, Fundos de Governo e Lo-
terias.

A decisão advém do novo esta-
tuto da CEF, que estabelece nomea-
ções à diretoria da instituição sejam 
feitas através de recrutamento de 
profissionais do mercado.

Nas novas regras do estatuto, 
fica determinado ao Conselho de 
Administração da Caixa (CA) a res-
ponsabilidade de indicar nomes su-
cessores à direção do banco, em-
bora a nomeação ainda dependa do 
aval do presidente da República.

“A expectativa é de que os novos 
nomes aos cargos de diretoria do 
banco sejam capacitados e façam 
uma boa gestão na Caixa que tem 
papel tão importante”, disse Arman-
do Filardi, Presidente da UNEICEF.
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OS PEQUENINOS – CRIANçAS E CRI-ONçAS (III)

APROVEITE

NOVEMbRO AzUl

ATUAlIzAçãO FARMáCIA

NOVO lIVRO

PORTAl DA FUNCEF 

NOVA ERA

Histórias e estórias

VINTE E CINCO
Menina explicando à mãe como não deixar que sua tos-
se incomodasse às coleguinhas na hora de repouso nas 
camas de lona do Jardim de Infância: — Eu não deixei a 
tosse tossir, mamãe!

VINTE E SEIS
Mãe, num momento de intenso nervosismo, desabafa: — 
Não sei o que vou fazer com você amanhã! 
O filho, nove anos, esclarecido e franco, responde: 
— Por que você não me abortou?

VINTE E SETE
No fim da festa de aniversário, comemorada no colégio, 
perguntaram ao garoto se ele iria embora de ônibus com 
os coleguinhas, e ele foi firme na sua opção: — Não, 
não... eu vou é de minha MÃIÊÊ!

VINTE E OITO
Pela primeira vez o menino vai a um aniversário de um 
amiguinho em uma casa de festas. Olha, deslumbrado e 
curioso para os diversos brinquedos que lhe são ofere-
cidos, faz a mãe abaixar a cabeça (e os ouvidos), para 
consultar, baixinho:
- Mãe, a senhora trouxe dinheiro?

VINTE E NOVE
Menino no carro do tio, em trecho da rua Farani, quase 
em frente à Universidade Santa Úrsula, Botafogo, RJ, 
onde duas altas rochas ladeiam, grandes e pontudas, a 
rua, quase a invadirem as calçadas dos dois lados, dá a 
sua opinião:
-Tio, tio! Olha aí um túnel sem teto!

TRINTA
Em visita à filha, o avô reencontra a netinha. Menina inte-
ligente, já aos quatro anos de idade lia os nomes das ruas 
de Ipanema, RJ. Quando chegou a era do computador, 
ela, cinco para seis anos, logo se interessou pela novi-
dade, e quando o avô se mostrou curioso, ela ia compri-
mindo os teclados com seus dedinhos, e explicando: - O 
vô mexe aqui, depois neste aqui, e mais aqui... Quando 
acabou a demonstração, perguntou:
- Aprendeu, vô?
- Ainda não... - foi a resposta dele.
Ela ficou um pouquinho em silêncio, mas nem se decep-
cionou, pois foi logo aconselhando:
- Ihhh...Deixa pra lá, vô, deixa pra lá....

A fase da aposentadoria pode 
ser bem maçante se a pessoa 
não sabe o que fazer e como 
usar seu tempo. Para melhor 
aproveitamento dessa fase 
recompensadora por anos de 
trabalho, separamos algumas 
dicas. Anote: usufrua do seu di-
nheiro — chegou a sua hora de 
aproveitar a rentabilidade que 
anos de trabalho lhe proporcio-
nou; tenha uma vida saudável 
— procure um médico e come-
ce a se alimentar adequada-
mente, faça exercícios físicos e 
socialize — converse, interaja e 
compartilhe de momentos me-
moráveis com colegas, amigos 
e familiares. Aproveite e dê va-
lor à vida.

O mês de novembro alerta que 
é hora de cuidar da saúde do 
homem. A campanha Novem-
bro Azul é uma forma de cons-
cientizar a luta contra o câncer 
de próstata. Segundo informa-
ções da Sociedade Brasileira 
de Urologia, 1 a cada seis ho-
mens no mundo com idade en-
tre 45 e 60 anos é acometido 
pelo câncer de próstata. Vale 
destacar que o quanto antes 
for diagnosticado mais chan-
ces o paciente pode se curar. 
Por isso é importante realizar o 
exame de próstata. 

Começou a campanha de 
atualização cadastral de e-
-mail e número de telefones 
dos beneficiários da Funcef. 
Para realizar o cadastro basta 
acessar o site da Fundação, 
logar no Autoatendimento, 
e o participante que estiver 
com seus dados defasados 
receberá uma mensagem so-
licitando sua atualização. Só 
precisarão atualizar os dados 
os participantes com incon-
sistências de informações, 
como ausência de e-mail ou 
endereço eletrônico fora dos 
padrões. 

Um dos serviços oferecidos 
pela Associação é a farmá-
cia. Localizada na Sede da 
UNEICEF, no Centro do Rio 
de Janeiro, a drogaria oferece 
uma variedade de remédios 
com preços abaixo do pratica-
do, descontos diferenciados, 
além de dispor de produtos 
descartáveis e de higiene. 
Os interessados em realizar 
a compra ou encomenda de 
medicamentos podem fa-
zer seus pedidos pelo e-mail 
farmacia@uneicef.com.br, 
ou por meio do telefone (21) 
2262-0767, ramal 6.

Mais um livro quentinho está 
disponível para os fãs de lei-
tura. Lançado a pouco tempo 
com o título “Comigo Mesmo”, 
de minha autoria, chega para 
embasar uma série de livros 
que tenho escrito ao longo da 
minha trajetória de vida. Antes 
desse publiquei “Heptateuco” 
(1962), “Cantos dos Meus Si-
lêncios” (2000); “Cachoeiro 
Paixão Crônica” (2008), “Crô-
nicas da Capital” (2012), “Esse 
Ofício das Letras” (2016) e 
outros. Os interessados po-
dem encontrar o livro “Comigo 
Mesmo” exclusivamente na 
Livraria Prefácio, na Rua Vo-
luntários da Pátria, nº 39, no 
bairro de Botafogo,  no Rio de 
Janeiro. Para os amantes de 
livros, desejo uma boa leitura. 

Com o objetivo de atualizar e 
modernizar tecnologias de in-
formação, o site da Funcef está 
passando por um processo de 
transformação a fim de deixar o 
acesso mais rápido e seguro e 
melhor processo na requisição 
do Autoatendimento. Devido às 
mudanças, o Portal da Funda-
ção e o sistema de Autoatendi-
mento passam por instabilidade 
que já vêm sendo trabalhadas 
pela equipe da Fundação. 

Estudos comprovam que a 
inclusão digital contribui sig-
nificativamente no combate à 
depressão e estimula a memó-
ria, interatividade, coordenação 
motora, percepção visual, aten-
ção e armazenamento de infor-
mações. A internet vem se tor-
nando uma grande aliada das 
pessoas com idade superior a 
60 anos, que se beneficiam das 
tecnologias para se comunicar 
e interagir, reduzindo assim os 
sentimentos de solidão e de-
senvolvimento de doenças. Cai 
na rede você também. 

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

UNEICEF se despede do estimado Diretor Gilberto Cabral
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Pagamentos realizados pela Funcef são depositados em conta salário

Medida sobre 
equacionamento 
de déficit da 
Funcef pode 
triplicar o prazo 
do pagamento

Atendimento no 
Saúde Caixa volta à 
normalidade

Para atender a Resolução nº 3402 
do Banco Central, de 6 de setembro de 
2006, a Funcef informou que a Caixa al-
terou o convênio SICOV - pagamento de 
aposentados e pensionistas, e o crédito 
vem sendo realizado em conta salário. 

Para se adequar, a Fundação modi-

ficou a informação no contracheque dos 
participantes, que passam a contar com 
essa nova conta. Não haverá mudança 
no pagamento do benefício. Internamen-
te, via sistema, a Caixa promoverá a 
transferência do valor para a conta pre-
ferencial já indicada pelo assistido. 

Desta forma, é necessário que os 
beneficiários mantenham os dados ca-
dastrais junto à Fundação sempre atuali-
zados. Em caso de dúvidas, basta entrar 
em contato com a Funcef pelo telefone: 
0800 706 9000, de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 

O Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), por unanimidade, 
aprovou em 10 de outubro as alterações 
que consolidam as resoluções nº 18 e 26 
dos fundos de pensão. A mudança per-
mite a ampliação do prazo de equaciona-
mento de déficits nos chamados “planos 
em extinção”, àqueles nos quais já não 
são mais permitidas a entrada de novos 
participantes. No caso da Funcef, são o 
REG/Replan Saldado e Não Saldado.

Segundo o CNPC, a medida deve en-
trar em vigor em 1º de janeiro de 2019, 
ampliando assim o equacionamento pago 
em um período maior, podendo ser dobra-
do ou triplicado. Ainda não foi divulgado 
o valor das contribuições, porque serão 
incluídas aplicações de juros.  

O documento foi aprovado e exibido 
pela Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Previc) e também 
com a atuação da Associação Nacional 
dos Participantes de Fundos de Pensão 
(Anapar). A extensão do prazo e a redu-
ção da quantia das contribuições aten-
dem as reivindicações feitas pela Fenae.

Após cerca de dois meses sus-
penso, finalmente o Saúde Caixa 
está autorizado a cobrir assistên-
cia à saúde de novos usuários. A 
determinação foi da própria ANS 
(Agência Nacional de Saúde Su-
plementar), que em agosto proi-
biu o plano de aderir novos bene-
ficiários após se manter líder de 
reclamações durante seis meses 
consecutivos A situação foi regu-
larizada após a Caixa melhorar o 
serviço da Central de Atendimento 
do plano de saúde.

O Saúde Caixa havia sido sus-
penso depois de se manter no pri-
meiro lugar no ranking de reclama-
ções do Programa de Monitora-
mento da Garantia de Atendimento 
da ANS, fazendo assim, a agência 
entender que o plano estava inabi-

litado de cobrir novos beneficiários 
pela sua péssima avaliação.

O Programa de Monitoramen-
to da Garantia de Atendimento é 
responsável por realizar a regula-
mentação dos planos de saúde, a 
cada três meses, e se baseia em 
problemas relacionados à cobertu-
ra assistencial, como negativas de 
atendimento ou descumprimento de 
prazos máximos para a realização 
de consultas, exames e cirurgias.

Após a suspensão, o Saúde 
Caixa chegou a ocupar o 3º lugar, 
mas atualmente, subiu novamente 
e agora está em 2º, ficando atrás 
apenas do Postal Saúde, do pes-
soal dos Correios. O índice atual 
de avaliação do Saúde Caixa é de 
7,014, enquanto a média geral é de 
2,66.
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