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SERVIÇO SOCIAL

ATENDIMENTO PRESENCIAL NA NOVA SEDE DA UNEICEF
O Serviço de Assistência Social da UNEICEF é voltado
para prestar um atendimento de qualidade para
nossos associados, oferecendo uma rede de apoio nos
momentos mais di ceis da vida. A equipe está pronta
para prestar auxílio quanto às informações sobre
internação, funeral e médicos credenciados, além dos
acompanhamentos dos processos na área de
assistência e emergência 24h, entre outros no
telefone (21) 99988-3512.

Assistentes Sociais Mônica, Fá ma,
Chris ane e Doutora Henriqueta da
Ascenção Aguiar Coelho, Diretora de
Saúde e Bem-Estar.

O atendimento para aconselhamento médico, ocorre
duas vezes por semana, sempre às segundas e terças,
no horário das 13h às 15h por solicitação da Dra.
Henriqueta Aguiar Coelho e deverá ser agendado
previamente no telefone (21) 99612-5132.
Novo endereço de nossa nova sede:
Rua Alcindo Guanabara, 24 sala 401 – Centro RJ
Tel: (21)2262-0767 Horário: 10 às 16h

EXPEDIENTE
Fundada em 24 de junho de 1958
Rua Alcindo Guanabara, 24 sala 401
Centro – Rio de Janeiro / RJ
CEP 20031-915
Tel: (21)2262-0767
Email: ouvidoria@unei.com.br
www.uneicef.com.br
DIRETORIA EXECUTIVA:
2019/2021
PRESIDENTE:
Maria do Amparo Ferreira da Silva
VICE-PRESIDENTE:
Silvio Roberto José da Motta “In Memoriam”
DIRETOR ADMINISTRATIVO:
Maurício José Moreira Alves

2

DIRETOR FINANCEIRO:
Ronaldo Pessanha
DIRETOR SÓCIO-CULTURAL:
Alvaro Roberto de Figueiró Murce “In Memoriam”
DIRETORA DE SAÚDE E BEM ESTAR:
Dra. Henriqueta da Ascenção Aguiar Coelho
CONSELHO FISCAL 2019/2021
Sebastião Pedroso de Lima
Albertina Martin de Mello
Leslie Tadeu Galante
CONSELHO DELIBERATIVO
Vera Lúcia Capelli de Oliveira
Carlos Silva
Ademildo Cavalcante Costa
Ivan da Conceição
Vera Maria Peres B. da Fonseca
Wilson Alves Moura
Antônio Roberto de Souza Lopes
Alfonsina Siervo da Cunha
Luiz Fernando Alves Ribeiro
Júlio Sérgio Pereira Gonçalves
Mário de Souza

DELEGADOS REGIONAIS:
Valéria Tenório de Lima Araújo* (AL); Sandra Helena
de Souza Santos* (BA); Luiz Alcântara (BH); José
Mário Cavalcanti (DF); Maria Mônica B. O. Mendes*
(CE); Gentil Martins dos Santos (ES); Aparecida
Emília Peluso* (Juiz de Fora/MG); Marlene Gomes
Evangelista*(Niterói/RJ); Silvana Barbosa de
Andrade* (PB); Paulo R. Walbach Prestes (PR);
Joana D'Arc M. Rocha Lima (PE); Ary de
Vasconcelos Lima (PI); Paulo Roberto Barbosa
Vianna* (RN); Mardir Kurrle (RS). Roseli Demboski
Pinter (SC); Márcia Aparecida Pelegrini Passos* (SP).
Vanessa Teóﬁlo Assis dos Santos* (SE) e Mário
Antônio Lourenzo (Uberlândia/MG).

(*) Representante Legal

Jornal da UNEICEF:

jornal@unei.com.br
Mark House:
Edição, reportagens, revisão e diagramação
Tel:: (21)2495-2401
Email: contato@markhouse.com.br

EDITORIAL

DESEJAMOS SUCESSO A NOVA DIRETORIA DA FUNCEF.

MARIA DO AMPARO
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ASSEMBLÉIA POR VIDEO CONFERÊNCIA
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ASSEMBLÉIA POR VIDEO CONFERÊNCIA

A Presidente da UNEICEF – UNIÃO NACIONAL DOS ECONOMIÁRIOS DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARIA DO AMPARO F. DA SILVA, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o atual estado de
calamidade pública provocado pelo COVID-19, bem como a necessidade da
preservação da saúde de todos, convocou os associados a par ciparem da
Assembleia Geral Extraordinária Virtual, realizada em 04/05/21 às 14h,
pelo aplica vo Zoom Mee ngs tendo como Ordem do Dia: A Deliberação
sobre a autorização para o ajuizamento da seguinte ação cole va:
Ação contra a CAIXA, buscando assegurar os direitos dos associados da
UNEICEF, quanto à manutenção do regramento con do no Manual
Norma vo da CAIXA RH070, vigente até 31/08/2018.
As explicações acerca do objeto da ação foram devidamente fornecidas
pelo advogado presente, Dr. Thiago Fernandes, que após os
esclarecimentos, solicitou que fosse colocado para deliberação, sendo
aprovado pelos presentes a propositura de demanda envolvendo o SAÚDE
CAIXA, dos empregados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através de ações
cole vas, ações civis públicas ou mandado de segurança cole vo.

UNEICEF
PARTICIPANTES REPUDIAM A REGRA DE CONFLITO DE INTERESSES PARA ELEIÇÃO DA FUNCEF.
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO

ATENDIMENTO JURÍDICO PRESENCIAL NA SEDE
COM AGENDAMENTO PRÉVIO
Lembramos a todos que, estamos com a nossa Assessoria Jurídica prestando atendimento presencial,
na sede do Rio de Janeiro, à todos associados.
Releva destacar que o Dr. Felipe D'Ávila, advogado integrante do escritório FERNANDES
ADVOGADOS, está apto a prestar assessoria a qualquer po de questão judicial, devendo ainda ser
mencionado que o atendimento presencial deverá ser precedido de agendamento, em função do
atual estado de calamidade pública decorrente da COVID-19.
Os Associados interessados no atendimento deverão fazer o agendamento pelos telefones:
(21) 3554-3989 e (21) 2262-0767 Ramal: 200/211 ou para atendimento (outras localidades) no
tel: 0800-005 3505.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DELIBERATIVO DA UNEICEF

No dia 27 de maio, foi realizada reunião virtual do
Conselho Delibera vo, pelo aplica vo “Zoom” com a
presença da Presidente do Conselho, Sra. Vera Lúcia
Cappeli de Oliveira, dos conselheiros Ademildo
Cavalcan Costa, Carlos Silva, Ivan da Conceição,
Júlio Sérgio Pereira Gonçalves, Luiz Fernando Alves
Ribeiro e Vera Maria Peres Barbosa da Fonseca, e
com a Presidente e diretor da UNEICEF, Maria do
Amparo e Ronaldo Pessanha, com a ﬁnalidade entre
outras de:
Ÿ Prestar Contas da Obra da Nova Sede;
Ÿ Apreciação do Balanço e Resultado apresentado
no Exercício 2020 e
Ÿ Assuntos Gerais.
A reunião foi aberta pela Presidente do CD, Sra. Vera
Lúcia Capelli, que passou a palavra à Presidente da
UNEICEF, Sra. Maria do Amparo, sendo informado
por esta, das diﬁculdades encontradas em promover
signiﬁca vas reformas na nova sede em plena
pandemia, fazendo questão ainda de apresentar e
explicar aos membros do Conselho presentes, cada
detalhe da obra executada. Na oportunidade foram
apresentados todos os comprovantes com os valores
das despesas dispendidas nas adaptações que foram
realizadas na sede.
No ensejo, o Diretor Financeiro, Sr. Ronaldo
Pessanha, também se pronunciou discorrendo sobre
o Balanço e os Resultados rela vos ao Exercício 2020,
deixando todos sa sfeitos com os números
apresentados. Con nuando, disse que gostaria de
aproveitar para informar sobre alguns dados
relevantes, que vem preocupando toda a diretoria,
em razão do falecimento e a pequena adesão de
novos sócios, implicando com isso na perda de
receitas no primeiro trimestre de 2021.
Em seguida ra ﬁcando o que foi explanado pelo
Diretor Ronaldo, a Presidente, Maria do Amparo,
enfa zou que a UNEICEF está há mais de cinco anos
sem qualquer reajuste nas mensalidades,
independente dos aumentos anuais da folha de
pagamento, contratos, despesas ﬁxas como luz,
água, telefones e condomínio, ressaltou ainda que as
despesas com aluguel e condomínio das delegacias
regionais também sofreram reajustes, sem que
houvesse devida contrapar da para arcar com esses
custos.

Por conseguinte, foi colocado em votação o reajuste
das mensalidades, com o obje vo de que a UNEICEF
possa dar con nuidade às suas a vidades, que
passa principalmente por auxiliar e amparar seus
associados, além de que também possa manter em
dia todas as suas obrigações legais. Foi deliberado
a i n d a o a u m e nto d a s m e n s a l i d a d e s , p o r
unanimidade, em R$ 5,00 para fazer frente ao
custeio das despesas que tem sido arcado pela
UNEICEF durante todo este tempo sem onerar o
associado. Esse aumento só ocorrerá quando da
necessidade da UNEICEF para fechar suas contas.
Foi devolvida a palavra ao Diretor Financeiro,
Ronaldo Pessanha, que expôs sua preocupação
sobre o processo eleitoral da UNEICEF, visto tratarse de assunto delicado em função da situação
provocada pela pandemia, uma vez que o mandato
da diretoria atual tem o término previsto para o ﬁnal
deste ano e que, de acordo com o Estatuto, o pleito
ocorre através do encaminhamento dos votos pela
via postal, exigindo para tanto o deslocamento
pessoal dos associados aos correios, o que é deveras
preocupante neste momento.
Alertou ainda que, conforme preconiza o estatuto,
cabe ao Conselho delibera vo o processo decisório
de solução desse impasse.
Ressaltou que em razão da Lei13979/2020, que
decreta o estado de calamidade pública no país em
decorrência da infecção humana provocada pela
COVID 19, e ainda, a recente extensão da vigência
dos efeitos do estado de calamidade pública pelo
STF, através da ADI 6625, a Diretoria da UNEICEF, por
mo vo de segurança e em razão das diﬁculdades
que vem encontrando em organizar os tramites para
dar andamento ao pleito, fazia a proposta ao
Conselho Delibera vo, para que até o termino da
pandemia e após decretado, pelos órgãos
competentes, o ﬁm do estado de calamidade
pública no país, fosse concedido o prazo de 60 dias
para a deﬂagração do início do processo eleitoral. A
proposta de prorrogação do pleito eleitoral da
UNEICEF, triênio 2022/2025, foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade! Importante
ressaltar que a Diretoria da UNEICEF se respaldou
consultando sua assessoria jurídica, que constatou
que para casos omissos como este especíﬁco,
rela vo a questões eleitorais, o estatuto é soberano.

QUEREMOS NOSSOS CONTRACHEQUES LIVRES DE EQUACIONAMENTOS.
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ALMIR DE SOUZA CRUZ
Admi do na CAIXA em 14/10/1965 no cargo de técnico
em contabilidade, tendo se formado no ano seguinte.
Foi escriturário, gerente de núcleo e chefe de divisão.
Par cipou da diretoria da APCEF por diversas gestões
como Diretor Financeiro e Cultural. Par cipou do
Conselho Delibera vo e Fiscal da APACEF. Foi destacado
para assessorar o deputado estadual Nilton Salomão
por dois mandatos. Ao retornar para CAIXA trabalhou
na compensação até se aposentar em 30/06/1995, com
referência máxima.

ALMIR DE SOUZA CRUZ
SENTIREMOS SAUDADES
14/06/1945 – 28/04/2021

Nosso querido ALMIR DE SOUZA CRUZ, Diretor
Administra vo da UNEICEF, nos deixou no dia
28/04/2021 às 12:30h no Hospital Quinta D'Or, uma
perda irreparável para todos que o conheceram, com
uma trajetória de dedicação à Caixa Econômica Federal
e à UNEICEF.
Como missão pessoal, durante muitos anos, sempre
orientou gratuitamente aos colegas economiários no
preenchimento e entrega da declaração anual de
Imposto de Renda. No início ainda em papel, depois
através dos meios eletrônicos, sempre se atualizando as
novas tecnologias. A UNEICEF colocou suas instalações,
equipamentos e pessoal a sua disposição para essa
nobre causa por muitos anos.
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Na UNEICEF fez parte do Conselho Fiscal durante várias
gestões até eleger-se diretor administra vo em 2019 na
gestão da Presidente Maria do Amparo F. da Silva, cargo
que desempenhou até seu falecimento em 28/04/2021.
A Diretoria, funcionários e associados lamentaram
profundamente esta perda irreparável, tendo sido
declarado luto oﬁcial na UNEICEF.

LEGADO NÃO É O QUE VOCÊ DEIXA PARA AS PESSOAS, LEGADO É O QUE VOCÊ DEIXA NAS PESSOAS.

ARMANDO FILARDI

É com pesar que comunicamos o
falecimento de Armando Filardi, expresidente da UNEICEF, ocorrido no dia
05/05/2021.
A Diretoria, funcionários e associados
p r e s t a m s i n c e ra s c o n d o l ê n c i a s e
solidariedade aos familiares neste
momento de dor.

MARIA CONCEIÇÃO MARTIN
É com pesar que comunicamos o
falecimento de nossa Delegada Regional
de São Paulo, Maria Conceição Mar n,
no úl mo dia 25/04/2021.
A Diretoria, funcionários e associados
prestam sinceras condolências e
solidariedade aos familiares neste
momento de dor.

O EFEITO QUE VOCÊ TEM NOS OUTROS É A MOEDA MAIS FORTE QUE EXISTE.
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ATENDIMENTO REALIZADO PELO SERVIÇO SOCIAL DA UNEICEF VEM RESULTANDO
EM SATISFAÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA.
ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ASSISTENTES SOCIAIS DA UNEICEF
NOS CINCO PRIMEIROS MESES DE 2021
Cumprindo nosso compromisso de oferecer bene cios que garantam conforto, qualidade e segurança aos
associados neste período de pandemia, o Serviço Social da UNEICEF vem realizando com presteza diversos
pos de atendimento na área de saúde.
O excelente trabalho realizado pela equipe tem gerado inúmeros elogios, o que fortalece e engrandece ainda
mais o trabalho da en dade, dentre os quais podemos destacar o atendimento realizado no período de
pandemia de Covid 19, seja por telefone ou e-mail.
Se você é nosso associado e precisa de algum serviço oferecido pelo Serviço Social, entre em contato através
dos telefones (21)2262-0767 e/ou (21)99988-3512 (24 horas) e ainda através do e-mail:
servsocial@unei.com.br
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ATENDIMENTO ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA
ANO 2021

Man vemos o atendimento para
orientação ao preenchimento e entrega da
declaração de imposto de renda 2021,
exercício 2020 para os nossos associados,
apesar da pandemia, porém este ano,
adotamos uma nova logís ca, respeitando
as medidas de higiene e distanciamento a
ﬁm de preservar a saúde tanto de nossos
funcionários e associados.

Os atendimentos foram agendados por
telefone, com a documentação sendo
enviada por e-mail. Após a declaração ser
concluída, cópia da declaração e do recibo
de entrega foram enviados de volta aos
associados. Casos mais complexos foram
atendidos presencialmente, com hora
marcada e individualmente.

Os funcionários Vinícius Dias Pinto e
Janaína Maia ﬁcaram responsáveis pela
con nuidade do legado do nosso diretor
Almir de Souza Cruz, que infelizmente
precisou hospitalizar-se e veio a óbito no
dia 28 de abril, representando uma imensa
perda sen da por todos que o conheceram.
Apesar da grande responsabilidade e da
preocupação da UNEICEF em estar à altura
de dar con nuidade a dedicação de muitas
décadas do nosso querido Almir, esta etapa
foi concluída com sucesso tendo sido
atendidos cerca de 400 associados.

PELA MANUTENÇÃO DA PARIDADE REPRESENTATIVA NO CD E CF DA FUNCEF.
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ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS EMPREGADOS CAIXA
No dia 04/06, a UNEICEF, juntamente com outras en dades, par cipou de uma LIVE, com os novos Diretores
da FUNCEF que foram indicados pela CAIXA, o obje vo desse encontro consis u em dar boas vindas aos
recém empossados gestores e, nha também a ﬁnalidade de obter informes sobre alguns assuntos que
trazem grande preocupação a todos os par cipantes.
A Nova Diretoria da FUNCEF, tem a atual composição:
Diretor Presidente - Gilson Santana, empregado de carreira na Caixa,
Diretor de Inves mentos (DIRIN) - Samuel Crispim, empregado de carreira na Caixa,
Diretoria de Par cipação (DIPAR) - Almir Alves que, apesar de não pertencer os quadros da CAIXA,
ocupava o cargo de Diretor na Caixa Par.
Os demais diretores eleitos permanecem nos seus cargos, até as eleições previstas para o ano de 2022.
É grande o nosso desejo que a FUNCEF, agora sob nova gestão, trilhe por caminhos que nos levem a
sucessivos superávits, acabando com os equacionamentos! Segue íntegra da nota referente a reunião.

No úl mo dia 04 (sexta-feira), foi realizada uma reunião virtual com a par cipação das En dades representa vas dos
Empregados, Aposentados e Pensionistas da CAIXA, par cipantes da FUNCEF e a nova diretoria da FUNCEF.
Es veram presentes os Presidentes das seguintes en dades: FENACEF, FENAG, ANIPA, ADVOCEF, AUDICAIXA, UNEICEF,
ANEAC, SINPREV e APCEF/PR.
O obje vo do encontro foi dar boas-vindas à diretoria recém empossada, apresentação das en dades aos novos diretores
e estabelecer um canal de relacionamento direto e organizado.
Na ocasião foram externadas ao Presidente da FUNCEF, a preocupação com os rumos da Fundação e a necessidade de
obter esclarecimentos sobre várias questões que são importan ssimas para todos nós, entre elas, Invepar, Vale,
Contencioso, Clima Organizacional, Estatuto da FUNCEF e eleições.
A reunião contou com a presença do presidente da FUNCEF, Gilson Costa de Santana, do diretor de Inves mentos (DIRIN),
Samuel Crespi, do diretor de Par cipações Societárias (DIPAR), Almir Alves Júnior.
O Presidente da FENAG, Mairton, iniciou a reunião informando da sa sfação de ter na presidência da FUNCEF e diretoria
colegas empregados da CAIXA, que também são par cipantes da fundação e que por este mo vo todos ali presentes
acreditavam no fortalecimento e novos rumos para a FUNCEF.
O presidente da FUNCEF, Gilson, por sua vez, ao tomar a palavra, agradeceu o convite para par cipar da reunião e
externou sua intenção de trabalhar de portas abertas para par cipantes e representantes das en dades, disse ainda que
deseja estabelecer metas para a FUNCEF, com obje vo de chegar em 2022, com o um bom resultado e com patrimônio de
R$ 100 bilhões.
Gilson reconheceu a necessidade de melhorar a comunicação e transparência da FUNCEF e que envidara esforços para
construir um diálogo aberto com todos de modo que não haja mais dis nção entre diretores eleitos ou indicados.
Também foi enfá co ao aﬁrmar que os problemas serão encarados com “olhar de dono” e com a tempes vidade
necessária para que sejam revistos, analisados e atacados buscando uma solução eﬁcaz.
A seguir, resumo dos assuntos rela vos a:
Ações da INVEPAR
Indagado sobre a posição da FUNCEF em relação à INVEPAR, o presidente Gilson demonstrou grande preocupação, e
considerou que colocar o inves mento em recuperação judicial é deixar que este a vo vire pó, realizando prejuízo e ainda
de expor a Fundação como credora.
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Foi entregue pelas en dades documento especíﬁco sobre este assunto, com questões amplamente divulgadas nas
mídias, rela vos a diversos aspectos que causam inquietações a todos nós, que terão retorno nos próximos dias.
Foi solicitado ainda, que presidente da FUNCEF divulgue o plano para a recuperação deste a vo de forma clara e
transparente.
Ações da Vale
Segundo Gilson, a decisão de venda vinha sendo estudada há muito tempo e, de acordo com as análises dos especialistas
da FUNCEF, este foi considerado um bom momento, ressaltou também que é elementar a venda quando as ações estão
em alta, pois assim realizam lucro.
Pontuou dos riscos de baixa, quando das ocorrências de Mariana e Brumadinho, que trouxeram signiﬁca vos reﬂexos
nega vos nos papéis.
O presidente comentou que estudam a realocação destes a vos entre os planos, buscando melhor equilíbrio na
exposição, como uma das soluções para mi gar riscos e para enquadrar o a vo dentro dos limites estabelecidos em lei,
salientando que a FUNCEF está extrapolando o limite de aplicação no setor de mineração.
Quanto à realocação dos inves mentos informou que todas as áreas técnicas aprovaram o desinves mento e os novos
inves mentos e que há um rígido controle no que entra e sai de inves mentos.
Informou ainda que os novos a vos estão sendo vendidos de modo a não fazer movimentos bruscos, que possam
impactar nas cotações no mercado.
Também sobre esse assunto, constou do documento entregue, vários ques onamentos feitos pelos par cipantes, que
serão respondidos nos próximos dias.
Clima Organizacional
Sobre este tema o presidente ressaltou a importância de que deve exis r “um único me” e que gestores e colaboradores
devem agir, no exercício de suas responsabilidades, “como donos da fundação”, com intuito de buscar melhores
resultados e que ele, em par cular, vai atuar dessa forma para dar o exemplo.
Ra ﬁcou a visão de uma diretoria unida a favor da Fundação, com premissa de um único foco, independente da condição
de indicados ou eleitos.
Contencioso
O presidente defende uma polí ca de conciliação em relação ao Contencioso, enfa zando que decisões judiciais devem
ser cumpridas e que deverá analisar questões relacionadas a eventuais ações de regresso contra a patrocinadora.
Ressaltou que a melhor ideia é o caminho da conciliação, deu como exemplo a ação das Mulheres Pré 79, em fase de
embargos judiciais, segundo seu entendimento, deve ser implementado um procedimento que gere menos ônus à
Fundação.
Estatuto
Gilson Santana informou que o Estatuto em vigor é o aprovado anteriormente em 2007 e que uma decisão judicial
impediu a aplicação do recentemente aprovado. Sobre as alterações promovidas informou que estas obedeceram às
previsões estabelecidas na legislação.
Eleições
Representantes das en dades enfa zaram da necessidade de se rever o edital e o regulamento do processo eleitoral em
curso, devido a existência de duas questões importantes que se sobrepõem, ao interesse dos par cipantes e assis dos,
que são o conﬂito de interesses e a quebra da paridade que foi ocasionado com a exoneração inesperada pelo Presidente
do Conselho Delibera vo-CD, dos conselheiros eleitos.
Sobre este assunto, o presidente da FUNCEF informou que a responsabilidade é do CD.
Os representantes das en dades reiteraram que, apesar de terem realizado um esforço conciliatório junto à presidência
do Conselho Delibera vo, não foram atendidos em suas ponderações e reivindicações.
O tema é muito caro às en dades representa vas, par cipantes e assis dos e deverá ser encaminhado a todas as
instâncias de solução possíveis.
As en dades consideraram a reunião produ va e que as perspec vas de gestão mais transparente, de informação mais
tempes va e diálogo mais constante disponível a todos, poderá levar a Fundação ao equilíbrio sonhado por todos.
Ao ﬁnal, construiu-se agenda de reuniões periódicas entre as en dades e FUNCEF, sendo a próxima marcada para o início
de agosto/21.
Brasília, 06 de junho de 21

PELA MANUTENÇÃO DO ESTATUTO APROVADO EM 2007.
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LIVE INFORMATIVA SOBRE AÇÃO FGTS

LIVE PARA DELIBERAÇÃO DE AÇÃO FGTS
No dia 10 de maio foi realizada uma Assembleia, aberta a todos associados, que foi conduzida
pelos advogados Dr. Thiago Fernandes e Dr. Antônio Soares, com o obje vo de ajuizar ação
sobre FGTS.
A live contou com cerca de 300 par cipantes, que veram suas dúvidas esclarecidas pelos
advogados. Segue abaixo o resumo:
A ação busca:
a) Subs tuir o índice de Correção TR pelo IPCA;
b)Pagar as diferenças rela vas ao período ou corrigir as contas em vigor. A par r de 1991 a TR
sempre esteve abaixo dos índices de inﬂação e, no momento, encontra-se zerada.
Importante que nossos associados consultem a assessoria jurídica para saberem se estão
abarcados por essa ação.
A UNEICEF buscando defender os direitos de seus associados, entrou com ação de protesto
interrup vo em 12/11/2019, bem como ação de revisão do FGTS.
Importante que os associados que se associaram a UNEICEF após12/11/2019, aguardem
ajuizamento de segunda ação cole va.
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CONVÊNIOS DE SÃO PAULO
BELEZANAT - CONSULTORIA
E ESTÉTICA FACIAL LTDA.
Rua Quin no Bocaiuva, 176 - sobreloja
04 - Centro / (11) 3101-9793
Desconto: 22% à vista
20% cartão de débito
15% cartão de crédito.

CASA CENTRO MATERIAL
MÉDICO, ORTOPÉDICO E
LABORATÓRIO LTDA.
Rua Quin no Bocaiúva, 102
Centro -SP
(11) 3112-0444
Desconto: à vista 5%
em (duas) parcelas 3%.

FARMÁCIA DE HOMEOPATIA HN
CRISTIANO VILA MARIANA
Rua Morgado de Mateus, 163
Vila Mariana - SP
(11) 5575-4328 / 5575-6342Desconto de 15%.

HOSANA DANTAS DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Rua Dr. Bitencourt Rodrigues, 88
conj. 304 - Centro - SP
(11) 3106-9466
Desconto: 10%

ÓPTICA CASA GOMES LTDA
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 400
Bela Vista - SP
(11) 3107-8852
Desconto: 10%

COMPUCLASS
INFORMATICA LTDA.
Alameda Santos, 1293 9º andar - Jd. Paulista
(11) 3284-7388
Desconto: 10%

ÓTICA E RELOJOARIA NIPON LTDA.
Rua Domingos de Morais, 590
Vila Mariana
(11) 5572-3030
Desconto: 10%

PAPELARIA LORGE LTDA
Rua Venceslau Brás, 92
Praça da Sé - SP
(11) 3105-3967
Desconto: 15%

RODRIGUES PRESTADORA
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E SIMILARES
Rua Manuel Álvares Pimentel,
1150, bloco 8B, apto. 38
(11) 97507-2561
Desconto: 20%

FUNCEF COBRE O CONTENCIOSO DA CAIXA.

FISIOTERAPIA
FABIANO IGNÁCIO
Rua Dronsﬁeld, 258 - térreo
Lapa - SP
(11) 3463-1442
Desconto: 25%

PHYSIO CONCEPT – FISIOTERAPIA
Rua: Itapeva, 500 - 8AB
Bela Vista - SP
(11) 98139-2817
Desconto: 20%

STUDIO TORO COMUNICAÇÃO
E MARKETING DIGITAL –
INTERATIVIDADE CURSOS
Rua Bitencourt Rodrigues, 88
cj. 304 - 3º andar Praça da Sé
(11) 3106-9466
Desconto: 20%
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS SÓCIOS

A UNEICEF – União Nacional dos Economiários da Caixa
Econômica Federal, a mais an ga associação de
aposentados da Caixa com 64 anos de existência – é uma
en dade nacional que congrega empregados da Caixa,
pensionista e aposentados. Com sede no Rio de Janeiro
e com Delegacias Regionais em vários estados. A
UNEICEF vem a cada dia ampliando mais sua atuação na
busca por direitos, serviços e vantagens para os seus
associados. Com atuação marcante na luta em favor dos
direitos de todos que compõem o seu quadro de
associados, seja em demanda com a CAIXA, FUNCEF,
INSS ou outras en dades.

“Mantenha seus dados sempre atualizados, com
nosso Jornal trimestral, informamos e defendemos a
família economiária, sócios e seus dependentes de
problemas e diﬁculdades que aﬂigem nossa
categoria”.

A UNEICEF oferece também uma gama de serviços e
vantagens, que compreendem:
Ÿ Serviço Social com atendimento 24 horas através do
celular (21) 99888-3512;
Ÿ Consultoria Jurídica com possibilidade do ingresso de
diversas ações individuais e cole vas;
Ÿ Consultoria Previdenciária (Problemas com INSS ou
FUNCEF);
Ÿ Vale emergencial para desconto em folha;
Ÿ Orientação no preenchimento e entrega da
Declaração Anual de Imposto de Renda;
Ÿ Seguro de Vida de Acidentes pessoais, com cobertura
de até 80 mil reais e reembolso de despesas de funeral
até 5 mil reais além de indenização por invalidez total
ou parcial.
Ÿ Convênios com Teatros, Universidades, Colégios,
Cursos proﬁssionalizantes extensivo aos ﬁlhos e netos;
Ÿ A vidades turís cas (excursões – passeios) no
momento suspensas devido a pandemia;
Ÿ Festa de aniversariantes e de comemorações de ﬁnal
de ano.

ANIVERSÁRIO DE
63 ANOS DA UNEICEF
N o d i a 2 4 / 0 6 / 2 0 2 1 , à s 1 0 h , fo i
celebrada Missa Virtual de Ação de
Graças pelos 63 anos de fundação da
UNEICEF no CONVENTO DE SANTO
ANTÔNIO no Largo da Carioca, no
Centro do Rio de Janeiro.

N OVA
SEDE
DA
UNEICEF NO RIO DE
JANEIRO EM PLENO
FUNCIONAMENTO!
Já estamos funcionando em
nossas novas instalações na
rua Alcindo Guanabara, 24 4º andar no Centro do Rio de
Janeiro no horário de 10h às
16h. Tel.: (21)2262-0767.

