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Informativo

A  Anaphab inicou o exercício de 2021 com um dos eventos mais 
importantes em seu calendário: as eleições para a Diretoria Exe-
cutiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal. O processo eleitoral 
foi divulgado via cartas circulares enviadas por correspondência 
aos associados e também por notícias publicadas no site oficial 
da Associação. Além de votos via Correios, foi possível exercer  
o direito de voto presencialmente na sede da Anaphab, no dia 
28 de abril.

Em virtude da pandemia e da necessidade de 
manter o isolamento social mesmo após o iní-

cio da vacinação (saiba mais na matéria da 
página 4 deste informativo), a cerimônia 

de posse será realizada por videoconfe-
rência, em data ainda a ser definida.

Eleições Anaphab 2021: 
conheça os eleitos
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A única chapa inscrita — ANAPHAB VIVA — foi eleita, com a seguinte composição:

Eleições Anaphab 2021: conheça os eleitos

2

Diretoria-Executiva

Diretor-Presidente Dagoberto Ney Vieira
Diretor Financeiro Marcio Miller Santos

Dir. de Administração e Previdência Sergio Brandão Martins

Conselho Deliberativo

Efetivos

Antonio Francisco da Silva

Suplentes

Américo Ferreira Filho (in memorian)
Elenir Albuquerque Q. Gonçalves Dilma Soares Chen

João Cesar de Oliveira Lima Myriam das G. C. de Vasconcellos
Mauro Souza Monte Rosane Amaral dos Santos Lopes

Oswaldo Severino Levy Lessa Vânia Raimunda S. N. Botelho

Conselho Fiscal

Efetivos

Luiz Carvalho Frota Correia
Suplentes

Coracy Lopes de Oliveira
Roberto de Souza Aguiar Maria Isabel Lima Cardoso

Vera Lúcia Hol Pereira Nelly Azevedo Matolla

IR 2021: prazo de entrega 
da DIRF vai até 31/05

A exemplo do ano passado, a Receita Federal 
postergou o prazo limite para entrega da Decla-
ração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRF), 
em virtude dos efeitos da pandemia. Agora, é 
possível preencher a DIRF é até o dia 31 de maio.

Lembre-se de declarar os dados contidos nos in-
formes de rendimentos de todas as suas fontes 
pagadoras — INSS e Prevhab ou INSS e Funcef 
— para não cair na malha fina!

continuação da capa

Acesse o novo site 
da Anaphab!
Está no ar uma nova versão do site 
da nossa Associação, mais moderna 
e melhor de ser navegada por meio 
de celulares smartphones ou tablets. 
O endereço permanece o mesmo: 
www.anaphab.com.br. Confira!
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A Prevhab e a Funcef disponibilizaram os seus Re-
latórios Anuais de Informações (RAIs) referen-
tes ao exercício de 2020. Os documentos po-
dem ser consultados nos sites das duas Entidades:  
www.prevhab.com.br e www.funcef.com.br.

Em seu RAI, a Prevhab lembrou a crise provocada 
pela pandemia, que ocasionou, dentre outros, impac-
to significativo nos investimentos imobiliários — mi-
nimizados com a venda da participação da Entidade 
no Shopping Ribeirão Preto. Além disso, o documento 
demonstra que o Plano de Benefícios Plenus encer-
rou o ano com superávit superior a R$ 10 milhões e 
em situação de equilíbrio técnico.

Já a Funcef publicou no seu relatório anual que, ape-

sar do cenário desafiador enfrentado em 2020, a 
Fundação obteve uma rentabilidade consolidada de 
13,78% e superou a meta atuarial pelo quarto ano se-
guido. De acordo com a Entidade, o desempenho dos 
seus investimentos foi o melhor dos últimos 10 anos.

Prevhab e Funcef publicam seus 
Relatórios Anuais de 2020

A Caixa e a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro – CONTRAF/CUT firmaram 
um Aditivo à Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT) 2020/2022, 
que determina uma série de atua-
lizações do texto original da refe-
rida CCT.

No âmbito econômico, os ajustes 

envolvem as regras de reajuste 
salarial e de benefícios, adianta-
mento de 13º salário, gratificação 
pelo exercício de função gratifica-
da ou cargo em comissão, auxílio 
cesta alimentação, auxílio funeral, 
dentre outros. No aspecto social, 
as mudanças referem-se à isenção 
de anuidade do cartão de crédito, 
juros do cheque especial, indeni-

zação por assalto/sinistro e mais 
itens. Há também atualizações 
sobre o plano de saúde e a suple-
mentação de auxílio doença, bem 
como em cláusulas sindicais.

Para saber mais, consulte o 
Aditivo publicado em nosso 
site — www.anaphab.com.br —  
na íntegra.

CAIXA e CONTRAF/CUT firmam Aditivo 
à Convenção Coletiva de Trabalho

O pedido de empréstimo emergencial à Anaphab 
deverá vir acompanhado do contrato assina-
do e de cópia do último contracheque — sem o 
qual a solicitação não será liberada. Para confe-

rir o modelo do contrato, consulte o nosso site:  
www.anaphab.com.br. E não se esqueça: a libera-
ção do crédito sempre ocorre às quartas feiras, ao 
final do expediente, por transferência bancária.

Aviso importante sobre o empréstimo 
emergencial da Anaphab
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Caixa: novo endereço da GIPES 
no Rio de Janeiro
A gerência de Gestão de Pessoas (GIPES) da Caixa Econômica  
Federal— onde você pode obter informações sobre os credencia-
dos do Plano Saúde Caixa, dentre outros — mudou de endereço 
no Rio de Janeiro. Confira:
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Associação Nacional dos
Ex-Empregados do BNH

Participantes de Planos de Previdência

Endereço:
Rua das Marrecas, nº 39 - sala 701

Centro - Rio de Janeiro/RJ

Telefones / Fax:
(21) 2262-1354 / (21) 2526-1075

E-mail: anaphab@hotmail.com
Site: www.anaphab.com.br

Diretoria Executiva

Presidente:
Dagoberto Ney Vieira

Diretor de Previdência,
Comunicação e Articulação:

Marcio Miller Santos

Diretora de Administração
e Patrimônio:

Sergio Brandão Martins

Conselho Deliberativo - Titulares
Antonio Francisco da Silva

Elenir Albuquerque Q. Gonçalves
João Cesar de Oliveira Lima

Mauro Souza Monte
Oswaldo Severino Levy Lessa

Conselho Deliberativo - Suplentes
Américo Ferreira Filho (in memorian)

Dilma Soares Chen
Myriam das G. C. de Vasconcellos
Rosane Amaral dos Santos Lopes

Vânia Raimunda S. N. Botelho

Conselho Fiscal - Titulares
Luiz Carvalho Frota Correia
Roberto de Souza Aguiar

Vera Lúcia Hol Pereira

Conselho Fiscal - Suplentes
Coracy Lopes de Oliveira

Maria Isabel Lima Cardoso
Nelly Azevedo Matolla

Representante Regional:
Thereza Aurélia Alvares Vidigal - MG

Saúde: tomei 
a vacina! E agora?
Quem já se vacinou contra a  
Covid-19 pode voltar a se aglo-
merar e dispensar a máscara?  
A resposta é NÃO.

Autoridades médicas explicam 
que as vacinas não geram um efei-
to instantâneo e o corpo, quando 
estimulado pela injeção, demora 
cerca de duas semanas após a se-
gunda dose para produzir as célu-
las de defesa.

Portanto, é necessário manter a 
rotina de cuidados adotada desde 
o início da pandemia — isto é: con-
tinuar a utilizar máscaras, manter 
o distanciamento social e lavar 
frequentemente as mãos. E o mais 
importante: ajudar a não espalhar 
fake news sobre as vacinas ou so-
bre tratamentos já cientificamen-
te comprovados como ineficazes!

Nota Anaphab
É com pesar que informa-
mos o falecimento do ami-
go e conselheiro deliberati-
vo suplente recém reeleito 
Américo Ferreira Filho. Sua 
presença no fortalecimen-
to da Anaphab foi essen-
cial para manter firme a 

luta pelos nossos direitos 
como aposentados e pen-
sionistas da Prevhab e da  
Funcef e, por isso, seu legado 
sempre será lembrado com 
carinho pela nossa Associa-
ção. Nossos sentimentos à 
família e aos amigos!

GIPES – Rio de Janeiro/RJ
Rua das Marrecas, 20 - Torre 3 / 9º andar
Centro / Rio de Janeiro – RJ / CEP 20031-120
(entrada suplementar pela Rua do Passeio, 38/40)

E-mail: gilogrj29@caixa.gov.br

Telefone: (21) 3980-3919


