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Estamos já em meados do ano, numa velocidade espantosa. A mudança de estação 
permite observar a grandeza e diversidade do país, que convive com quase todos os 
climas do planeta. Admiramos o frio que vem lá no Sul e que o faz parecer Europa. 
Chove no Nordeste. Faz friozinho no Rio de Janeiro, tradicional reduto solar. O país 
inteiro se transforma em sua fisionomia. Coisa mais lnda de se observar. Parece que 
estamos vivendo dentro de um filme, que logo vai passar. E tudo será como antes. 
Tem sido um ano de grandes tensões para os brasileiros, já que se está tocando na 
previdência, ou seja, na constução do futuro das atuais gerações. Um país rachado 
ao meio pelo resultado eleitoral, qualquer fosse ele, e que tensiona o convívio das 
famílias e nas amizades. Filmes documenários procuram expressar essa complexa 
realidade e mexem em ninho de abelhas.  
Para os aposentados das Nações Unidas, que reúnem nacionais e estrangeiros, essa 
realidade se apresenta por vezes como um cenário distante e mais geralmente nos 
sentimos dentro desse mesmo universo. Somos meio alienígenas, meio nativos. 
Passadas essas ilusões, vivenciamos ora de dentro, ora ao lado, mas sofremos 
sempre as consequências das decisões que afinal nos afetam inexoravelmente. 
 
 
48º. Conselho da FAFICS Viena, 15-17 de julho de 2019  
A reunião da Federação de Associações de AntigosFuncionários internacionais neste 
ano estava programada para ser realizada em Nairobi, já que ali se estará reunindo 
o Conselho de Pensões (UNJSPF)  onde a FAFICS estará com representantes e deve 
participar. No entanto, em uma pesquisa realizada pela Secretaria da FAFICS, 
comprovou que grande parte das associações-membros não poderia comparecer, 
por razões econômicas, transporte, etc para Nairobi. Assim, foi decidido tornar a 
reunião em Viena. Abaixo reproduzimos a Agenda desta reunião. Pela primeira vez 
ela não inclui reuniões dos Comités Permanentes (comissões permanentes) de 
pensão e seguro de saúde, que as autoridades da FAFICS justificam pela falta de 
tempo. Os relatórios dessas comissões serão apenas conhecidos. Isto não permitirá 
a análise e discussão de duas questões fundamentais para todos os membros da 
FAFICS: Aposentadoria / Pensões e Seguros de Saúde.  
Uma segunda questão se refere à representação dos aposentados no Conselho do 
Fundo.   O relatório do Escitório de Auditoria Interna do Fundo de Pensão (Escritório 
de Serviços de Supervisão Interna, ESSI\OIOS relatório A73/341, 73 sessão 2018 / 
19, UNGA: Assembleia-Geral das Nações Unidas) apresentou em suas principais 
recomendações a opinião de que o Conselho precisava executar etapas adicionais 
incluindo: (a) facilitar a representação democrática e transparente dos 
beneficiários. Isso supostamente significaria facilitar a representação democrática e 
transparente dos beneficiários (aposentados e pensionistas) no Conselho de 
Pensões (Pension Board), o que interfere na representação da FAFICS. 
 
Nosso colega Milton Nogueira vai representar a AAFIB na reunião do Conselho da 

FAFICS em Viena, já credenciado pelo presidente Giovanni Quaglia. Milton nos 

trará as novidades que forem discutidas e decididas por lá. 



ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS INTERNACIONAIS DO BRASIL 

(AAFIB) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL   

De acordo com os termos do Estatuto da AAFIB, registrado em Cartório, o Presidente 

convoca os associados a participar da Assembleia Geral Ordinária marcada para 

o dia 16 de agosto de 2019 (6a. feira), em primeira convocação às 09h30 ou em 

segunda convocação às 10 horas com qualquer quórum, na sede do Centro de 

Informações das Nações Unidas (UNIC-RIO), à Rua Marechal Floriano, 196 - Centro 

do Rio de Janeiro.  

Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 

1 .  Informe do Presidente AAFIB sobre a administração (Treinamentos, Pensões e Planos 
de Saúde);     
2. Informe da reunião da Federação das Associações dos  Antigos Funcionários 
Internacionais  (FAFICS), realizada em Viena, Áustria. 
3.  Prestação de contas pelo tesoureiro;  
4.  Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período 2019 – 2021; 
5.  Proposta de um Plano de Ação para o próximo período de gestão, pelo Secretário; 
6.  Outros assuntos; 
 

Documentos de Referência: 
ART 9º A Assembleia Geral será convocada através de aviso aos seus membros, por 

meios qualificados que permitam confirmação, com uma antecedência mínima de 

quinze (15) dias.  

ART 10º Anualmente, a Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente para 

tratar dos temas de sua competência, e extraordinariamente sempre que 

convocada para tratar de assuntos especificamente determinados;  

# Único A convocação de Assembleia Geral compete ao Presidente da AAFIB, 

ou mediante solicitação assinada por um mínimo de dez por cento (10%) dos seus 

membros habilitados;  

ART 11º As regras que deverão orientar a realização das assembleias, inclusive por 

internet, estarão definidas num Regimento Interno a ser elaborado e aprovado em 

Assembleia Geral; 

ART 13º. Os membros da Diretoria terão um mandato de dois anos, podendo se 

reeleger uma vez para os mesmos cargos.   

#2º Excepcionalmente a Assembleia Geral poderá autorizar uma extensão de 

mandato em função de necessidades emergentes e justificadas. 

ART 17º. O Conselho Fiscal será composto de três (3) membros efetivos e um (1) 

membro substituto, eleitos pela Assembleia Geral e o seu mandato terá a duração 

de dois (2) anos.                                                                                                                                 

# 1º. Compete ao Conselho examinar e dar parecer, oral e/ou escrito, à Assembleia 

Geral ou ao Presidente a respeito das contas apresentadas anualmente pela 

Diretoria, inclusive o orçamento e o balanço;  

Não deixe de comparecer,  prestigie o trabalho de sua Associação 



Notícias do Fundo de Pensão  (UNJSPF)  

Mensagem do representante do Secretário Geral (RSG) para o investimento dos 

ativos do Fundo de Pensão do pessoal (04\07\ 2019) 

Resumo dos resultados do investimento em 2018 do Fundo das Nações Unidas  

Amigos e colegas, no espírito da comunicação proativa com todas as partes 
interessadas, com o qual estou comprometido, em continuaçao, ofereço uma visão 
geral dos nossos resultados de investimento para 2018, antes dos números finais 
auditados, que não estarão disponíveis durante vários meses, em que o auditor 
independente Master Record Keeper meticulosamente coleta todas as informações 
relevantes e calcula várias métricas de desempenho em conformidade com os 
padrões da indústria; semelhante ao que acontece com a preparação de nossas 
demonstrações financeiras auditadas. 

2018 provou ser um ano difícil em mercados financeiros globais. O retorno sobre o 
investimento para ações globais giravam em torno de 8,7% negativo; o pior 
desempenho em qualquer ano desde a crise financeira global de 2008. O retorno 
sobre o investimento durante dezembro de 2018 foi o pior nesse mês, desde 1931. 

Apesar destes desafios, juntamente com a crescente volatilidade do mercado, o valor 
de mercado dos ativos do Fundo ficou acima do "valor de ativos atuariais" de US    
$60,4 bilhões. "Nosso valor atuarial dos activos" foi usado por nosso consultor  
atuarial em seu mais recente relatório para determinar que o status financeiro do 
Fundo é sólido. 

É importante que as partes interessadas do Fundo, incluindo nossos 205.000 
beneficiários, presentes e futuros, tidas em conta que as estimativas do bem-estar 
financeiro do fundo-os peritos externos usando pressupostos muito conservadoras, 
incluindo a alteração do valor de mercado dos ativos do Fundo em 5 anos, que está 
de acordo com a esperada volatilidade dos mercados financeiros globais. 

Tendo em conta que a volatilidade é uma característica duradoura dos mercados 
financeiros globais, o valor de mercado dos ativos do Fundo já se recuperou para US 
$ 63,6 bilhões no final de janeiro de 2019. Números não auditados, preliminares 
indicam que os investimentos do departamento de administração alcançado sua 
meta de alcançar ou excederem os rendimentos de referência política para 2018. 

Também continuamos a ultrapassar por uma margem saudável nosso objetivo a 
longo prazo (líquidos de inflação) real desempenho 3,5% em termos de dólares, por 
períodos de 10 a 15 anos. Como indiquei anteriormente em vários fóruns de partes 
interessadas, incluindo a placa de pensão e a Assembleia Geral, nosso objetivo é 
atender todas as nossas obrigações com atuais e futuros beneficiários. 

Pagamentos de pensão são feitos ao longo de décadas, e as flutuações a curto prazo 
no desempenho dos investimentos não têm um impacto significativo sobre os 
pagamentos de pensões, desde que se cumpra o objetivo a longo prazo. É provável 
que os mercados financeiros se tornem voláteis a curto prazo, uma vez que eles se 
conformam com uma inversão do quantitativo de flexibilização que vem ocorrendo 
nos últimos dez anos, sem precedentes que nos ajudem a avaliar como pode 
acontecer esse ajuste. Ao mesmo tempo, nosso status de financiamento completo 
nos dá uma certa quantidade de proteção financeira para suportar um período de 



retorno de investimento baixo. Tenho certeza de que o escritório de gestão de 
investimentos pode enfrentar os desafios que se apresentam nos mercados, com o 
apoio e incentivo de todos os nossos acionistas. 

Sudhir Rajkumar 
Representante do Secretário Geral (RSG) para a inversão dos ativos da 
Caixa Comúm de Pensões do Pessoal das Nações Unidas (UNJSPF) 

 

Atualização sobre Seguro de Saúde Pós-Serviço (ASHI),  

Os Seguros de Saúde para Aposentados e Pensionistas (ASHI), inclui mais de 67.000 

pessoas contribuintes. Resumo dos relatórios sobre ASHI na Assembleia-Geral das 

Nações Unidas em dezembro de 2018 e mrço de 2019 (documentos A73/662/S e 

A/73/792.  No Informe da Reunião da Assembleia Geral de deembro 2018, sobre 

Planos Nacionais de Saúde, Ponto 20, e a viabilidad dos efeitos financeiros de 

incorporar nos planos de seguro médico o requisito de que os assegurados na 

categoría de “aposentados” se afiliassem ao plano nacional de seguro médico do país 

em  que residem a título de seguro primario, o Grupo de Trabalho (HLCM on ASHI) 

chegou à conclusão de que em outros países fora dos Estados Unidos não se pode 

obter uma prestação financeira equivalente à que ali se obtém coma afiliação dos 

aposentados o Medicare Part B, já que as condições que favorecem  o requisito de 

afiliar-se nos Estados Unidos não se dão em nenhuma outra parte. 

Na reunião de março se concluiu: a Comissão Consultiva observa que as análises da relação 

custo-benefício realizadas  pelo Grupo de Trabalho abarcaram 9 países com mais da metade 

da população beneficiária da Caixa de Pensões; Considera ainda que além  das análises de 

custo-benefício talvez valesse a pena estudar a possibilidade de realizar análises que 

envolvam mais países.  Por isso, o tema dos Seguros de Saúde  e de como diminuir os custos 

segue em consideração do Grupo HLCM  (High Level Committe on Management on ASHI). 

O Bureau da FAFICS, reunido em janeiro de 2019, juntamente com as federações do pessoal 

ativo, CCISUA e FICSA, discordou de várias recomendações do Grupo de Trabalho sobre 

ASHI, da Assembleia Geral, por exemplo, o princípio de que um funcionário retirado com 

menos de 25 anos de serviço deve contribuir mais, embora isso se aplique somente aos 

novos oficiais. Além disso, a questão de como "reduzir o custo do seguro de saúde para 

aposentados e pensionistas das NN.UU."permanece em estudo (o que implica quase 

nenhuma possibilidade de melhorar os benefícios, como por exemplo os limites máximos 

do MIP, segundo a proposta da AAFIB).Sobre isso dizia Marco Breschi: uma área de 

particular preocupação seria, nesse tema, o recurso dos sistemas nacionais de saúde como 

fonte principal de cobertura, mantendo os arranjos atuais como secundários. Dadas as 

implicações vitais para muitos membros, devemos centrar-nos nessa questão. 

Surpreendentemente, apesarda importância desse tema , na agenda da próxima reunião do 

Conselho da FAFICS foram suprimidos pela primeira vez  as  reuniões dos Comitês 

Permanentes sobre temas de Pensões e de Seguros de Saúde. Considera-se fundamental 

manter essas reuniões para que asAssociações fiquem informadas da situação atual de suas 

gestões e tenham a oportunidade de tomr decisões qualificadas no Conselho, incluídas s que 

dêm um mandato claro aos membros da delegação da FAFICS no Conselho de Pensões. 

Nota: os presentes textos sobre o Fundo se valem de publicação de nossa coirmã, a AFICS Argentina, 

cujo trabalho é sempre minucioso e pelo que agradecemos. 



Da Mídia  (extratos) 
 
Tempo do Dia, Clima da Era  por de Bolle 

Atravessamos época muito esquisita. Os movimentos ultraconservadores e 
nacionalistas de direita trouxeram questionamentos sobre o que é verdade e o que 
é mentira, o que é fato e o que é invenção, o que é ciência e o que é crendice, o que é 
avanço e o que é retrocesso. Em muitos casos — talvez em todos — os 
questionamentos estão embalados por premissas erradas em um mundo onde o 
conhecimento, aquele que não se alcança por completo nem mesmo após uma vida 
inteira de estudos e leituras, está sendo rapidamente trocado pelo arranhão 
intelectual. Arranhão intelectual é aquela assistida rápida ao vídeo do YouTube, 
leitura do grupo da família ou aquele passar de olhos por um punhado de caracteres 
no Twitter. Arranhão intelectual é aquela frase em latim para marcar pose, não 
posição, é aquele monte de asneiras sobre o cabeçote de meio milímetro do parafuso 
que não faz a menor falta no argumento estruturado. Arranhão intelectual às vezes 
é apenas o tempo do dia. O problema é quando ele é confundido com o clima da era. 
Interessam os fatos que hoje tornam inevitável a constatação de que mais do que o 
tempo do dia, o clima da era é de enfrentamento de uma realidade ainda brutal e 
ameaçada pelas inclinações ultraconservadoras que passaram a ocupar grande 
espaço no Brasil e no mundo. 
 
 

FIAT LEGE por Hubner Mendes 

Sergio Moro está certo: é tudo normal. A promiscuidade, o impudor, a libertinagem 
judiciais existiram e continuam a se exibir nas salas de Justiça, nos salões da política, 
no mundo virtual. Basta olhar para ver. Sob a permissão da “gran famiglia” judicial 
brasileira, promotores, procuradores e advogados-empresários cortejam juízes em 
congressos, confraternizações e jantares privados. Os vinhos com pelo menos 
“quatro premiações internacionais” exigidos pelo STF exalam o perfume da 
magistocracia. Sergio Moro fala a verdade: é o padrão da alta “cultura jurídica 
brasileira”. Mas nem todo juiz pertence à “gran famiglia” ou quer ser um 
magistocrata. Os usos e costumes judiciais, contudo, deixam-se governar por essa 
cúpula hegemônica. Ministros de Cortes Superiores colocam-se acima da Lei 
Orgânica da Magistratura; palpitam sobre a decisão de colegas e de legisladores; 
expressam seu juízo de conjuntura ao primeiro microfone; dão palestras fechadas 
em bancos e corporações (sem revelar remuneração); concedem entrada 
privilegiada em seus gabinetes a advogados amigos, recomendam filhos advogados 
para grandes cargos públicos. Não faz muito tempo que associações de juízes 
organizavam congressos em resorts patrocinados por empresas cobradas na Justiça. 
Seguem recorrendo à baixa política para a “reposição” de um dos mais altos salários 
judiciais do mundo. O país passou a discutir imparcialidade judicial e a examinar 
como essa virtude institucional e individual se manifesta nos detalhes mais 
prosaicos: da relação do juiz com as partes, com terceiros interessados e com a 
mídia; da presença do juiz em reuniões informais e festas com políticos e 
empresários. 



Carta Aberta dos Bilionários que Pedem Para 
Pagar Mais Impostos 
 
O presidente Donald Trump e o Partido Republicano aprovaram, em 2017, um 
projeto que reduziu a carga tributária para um seleto grupo de americanos e 
corporações. Nos meses recentes, democratas como o senador Bernie Sanders e a 
congressista Alexandria Ocasio-Cortez sugeriram planos para taxar grandes 
fortunas, questionando se a concentração de capital em poucas famílias não confere 
poderes políticos e econômicos que colocam em risco os valores democráticos 
tradicionais no país. Os signatários da carta, no entanto, frisam que o apelo está 
isento de motivações partidárias e se reporta tanto a republicanos como a 
democratas. “A América tem a responsabilidade moral, ética e econômica” de 
tributá-los mais, escrevem, argumentando que ajudaria a enfrentar a crise climática, 
melhorar a economia e os resultados na saúde, bem como criar oportunidades. A 
ideia também é respaldada pela maioria dos americanos: sete em cada dez apoiam 
taxas maiores aos bilionários, segundo pesquisas. Uma análise atual do Federal 
Reserve, banco central dos EUA, constatou que, nas últimas três décadas, os 
integrantes do 1% mais rico da população viram seus patrimônios crescerem US$ 
21 trilhões, à medida que a riqueza da metade inferior da pirâmide caiu US$ 900 
milhões. Estudos mostram ainda que os ultrarricos gastarão 3,2% de sua riqueza 
neste ano, enquanto 99% dos cidadãos vão desembolsar 7,2% de suas economias. 
Os bilionários acreditam que, além de ser justo, um imposto sobre riqueza deixará 
os americanos mais saudáveis, fortalecerá a liberdade e a democracia e será uma 
ferramenta poderosa para resolver impasses referentes à mudança climática.    E 
não é a primeira vez que magnatas expressam sua preocupação com a desigualdade 
crescente. Em 2011, Warren Buffett, fundador da Berkshire Hathaway, observou, em 
um de seus ensaios, que sua taxa efetiva de impostos era inferior ao percentual pago 
pelas outras 20 pessoas de seu escritório. A avaliação incitou o presidente à época, 
Barack Obama, e lideranças políticas a exigirem que os milionários pagassem 30% 
de sua renda em tributos.  
Em direção contrária, no Brasil, o restrito grupo de multimilionários e bilionários se 
articula para manter seus privilégios. Um relatório da ONG britânica Oxfam, do ano 
passado, apontou que cinco brasileiros tinham riqueza igual à da metade da 
população do país. Em 2019, a desigualdade de renda atingiu o maior patamar já 
registrado, segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV). Ela explicita que os 
mais pobres têm demorado mais a se recuperar dos efeitos da crise. 
Justificam, na carta, com seis razões precípuas que vão desde patriotismo ao 
aumento de investimentos públicos. Os bilionários acreditam que, além de ser justo, 
um imposto sobre riqueza deixará os americanos mais saudáveis, fortalecerá a 
liberdade e a democracia e será uma ferramenta poderosa para resolver impasses 
referentes à mudança climática. 

Um relatório da ONG britânica Oxfam, do ano passado, apontou que cinco brasileiros 
tinham riqueza igual à da metade da população do país. Em 2019, a desigualdade de 
renda atingiu o maior patamar já registrado, segundo pesquisa da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Ela explicita que os mais pobres têm demorado mais a se recuperar 
dos efeitos da crise. 



Comunicação do Fundo: assistência ao antigo 
pessoal\staff em caso de urgência  
Esta página aborda duas questões de urgência:  
1-...Não recebimento por um aposentado ou beneficiário de sua pensão mensal 
regular:  
se você ou alguém que você conhece não recebeu seu pagamento mensal regular do 
benefício: por favor primeiro confirme com seu banco que o dinheiro não foi 
recebido durante o período em causa. Também confirme com seu banco que 
nenhuma alteração ocorreu em sua conta bancária ou na informação sobre 
transferências do seu banco. Por favor, esteja preparado para fornecer as seguintes 
informações ao Fundo para nos ajudar a identificar a conta correta: 

a) nome completo do aposentado; 
b) número de referência do Fundo (ID Único ou número de aposentado, se 

souber. 
c) Detalhes de contato (endereço de e-mail; telefone e código de país); 
d) Informação sobre os pagamentos não recebidos;  data em que parou de 

receber e por quanto tempo; data do último pagamento; número da conta 
de recebimento; e se possível, o período em  que-constam-pagamentos-
feitos) 

e) Informações adicionais que possam ser úteis.  
A maneira mais rápida para notificar o Fundo de não recebimento de seu 
pagamento mensal do benefício é enviar um e-mail para: 
Paymentstopped@unjspf.org;       
Por favor note que, no endereço de e-mail acima, somente serão respondidos os e-
mails que relatam o não recebimento de um pagamento mensal regular de 
benefício.  

Como alternativa, você pode chamar o seguinte número de telefone (assistência 
será fornecida em inglês ou em francês apenas):    UNJSPF New York: +1 212 963 
6931; UNJSPF Geneva: +41 (22) 928 88 00.                                                
 
2. ...Morte de um aposentado ou beneficiário – como notificar o Fundo se você 
precisa informar ao Fundo sobre a morte de um aposentado ou um beneficiário, 
por favor forneça as seguintes informações: 
a) Nome completo do falecido;                      b) Datade nascimento do falecido; 
c) Data defalecimento  (dia\mês\ano) 
d) Número único de referência do falecido  (UID ou Número de aposentado, se 
souber) 
e) O endereço oficial completo de correio; 

Se possível, por favor também incluam: g) detalhes de contato para a família 
sobrevivente; h) um original ou uma cópia autenticada da certidão de óbito do 
falecido deve ser enviada para o Fundo logo que possível; i) qualquer informação 
adicional que poderia ser útil. 
A maneira mais rápida para notificar o Fundo da morte de um aposentado ou 
beneficiário é enviando um email para: Deathrelated@unjspf.org;    Note-se que 
somente será respondido para o endereço de email acima o que relate a morte de 
um aposentado ou beneficiário do UNJSPF.                                                                                                                                            
Como alternativa, você pode chamar o seguinte número de telefone seu pedido para 
o endereço abaixo (assistência será fornecida em inglês ou em francês apenas):  
UNJSPF New York: +1 212 963 6931 UNJSPF Geneva: +41 (22) 928 88 00                                                                                                                                                                                                         
Comunicações relacionadas com a morte de um aposentado ou beneficiário são 
tratadas como prioridade pelo UNJSPF.    Para outras questões urgentes, utilizar o 
formulário de contato do Fundo, disponível através do seguinte link: 
www.unjspf.org;    
 

mailto:Deathrelated@unjspf.org
http://www.unjspf.org/


“APOSENTADO SIM, FORA DO  MUNDO NÃO!” 
RYON: Retired, Yes, Out of World, No   Por Sumaya Garcia 
 
Estamos vivendo numa fase bem diferente de 80 anos atrás. A tecnologia 
revolucionou o mundo e não para de evoluir. Desde a descoberta do fogo e da 
invenção da roda, podemos ver esse crescimento de forma, incrivelmente, rápida.  
Num curto período, o homem inventou o primeiro automóvel e chegou até a Lua.  As 
descobertas técnicas sempre vêm aperfeiçoar algo e transformar a vida em 
sociedade mais  fácil. A música é um bom exemplo para mostrar como a evolução 
tecnológica é rápida. Primeiro, surgiu a vitrola com os discos de vinil. Depois, as fitas 
K7. Em seguida, o Compact Disc (CD). E, por último, o MP3, que até já possui versões 
mais avançadas. É possível armazenar as músicas que ouvimos durante toda a nossa 
vida ou de uma  geração inteira em um pequeno aparelho. Já o telefone possibilitou 
que duas pessoas conversem, mesmo que elas estejam a quilômetros  de distância. 
Ele é, atualmente, uma verdadeira ferramenta de comunicação. Com seus 
recursos, é possível falar com alguém em qualquer lugar do mundo como se 
estivesse por  perto e até ver o outro através de vídeo, quando utilizamos certos 
aplicativos. Sem contar que o aparelho ainda permite ouvir músicas, fazer download, 
tirar fotos, assistir TV e muitas coisas  mais. O computador também é um 
instrumento essencial nos dias de hoje e ajuda também na comunicação com o 
mundo. Atualmente, trabalhar sem ter acesso a um computador torna  tudo mais 
lento. 
Mas como “evoluir” junto com a tecnologia e aproveitar sua instantaneidade? 
Independente da idade, é necessário se atualizar com as novidades. Rapidamente, 
surgem novos modelos e  formas de se comunicar com todos os continentes. 
Acompanhe a modernidade! Afinal, poderá dizer a si mesmo: “APOSENTADO SIM, 
FORA DO  MUNDO NÃO!” 
A AAFIB está realizando treinamento em todos os três Núcleos: Público-alvo: 
antigos funcionários e seus familiares, RH e staff. 
Objetivos: inclusão e aperfeiçoamento digital. Domínio do MSS - Members Self 
Service – e pedido de reembolso online dos Seguros de Saúde (OPAS/OMS e 
CIGNA). 

Dia 9 de julho o treinamento foi realizado no Núcleo\RJ  os que participaram sairam 
satisfeitos. Foram apresentados e realizadas práticas com  os presentes e está sendo 
formado um grupo via Skype para articular as necessidades eventuais de associados 
e acompanhar o desenvolvimento dos processos, que costumam varir no tempo.  
Nossa colaboradora voluntária Sumaya Garcia está à frente dessa iniciativa. No 
WEBSITE “AAFIB.NET”  podem ser encontradas  orientações e instrumentos que 
fazem parte dos procedimentos de nossas Organizações. E mais fotos do evento. 

Mais um núcleo da AAFIB vai realizar o treinamento digital          

MSS /HEALTH INSURANCE. Será na quarta, dia 17 de julho, no 

escritório do UNICEF, em São Paulo, das 09h às 17h.        

Quem estiver pela região ainda tem tempo para se inscrever 

através do e-mail  udobock@uol.com.br.         Aposentados e ativos 

em vésperas de se aposentar, não percam a oportunidade. 

mailto:udobock@uol.com.br


Cenas do treinamento  no Núcleo  AAFIB\RJ 

 

 

 

 

 



AAFIB/ Brasília   2ª Reunião de 2019  (11/06/19) 

Como de praxe  a reunião foi realizada na Sala Carlos Costa, na Casa da ONU.  Foi 

aberta pelo presidente da AAFIB, Giovanni Quaglia e conduzida pela diretora do 

Núcleo, Cintia Freitas. Contribuiu para os registros e preparação da Ata a colega 

Celina Arraes.  

I-- Palestra 

O tema principal da reunião seria a apresentação sobre “inventário, herança e 

sucessão” pelo palestrante Advogado Alcino Guedes e Advogada Camila Guedes do 

Escritório Macedo, Guedes Advogados Associados. Um tema de enorme 

importância para os associados.  O Dr. Guedes se apresentou com a sua filha, 

também advogada. Esclareceu que o escritório é especializado em Direito Civil – 

sucessões, família, tributário e empresarial, uma vez que os temas muitas vezes 

estão relacionados.  A sucessão se opera automaticamente com a morte. Para 

transferência de patrimônio após falecimento é necessária a abertura de inventário.         

Existem várias modalidades:                                                                                                                          

Arrolamento sumário – até 1000 salários mínimos e os herdeiros maiores e 

capazes. Extrajudicial – no cartório de notas - herdeiros devem ser todos maiores 

e capazes, acompanhados de advogado, desde que todos estejam de acordo com a 

partilha e que não haja testamento.                                                                                                                                                       

Inventário negativo – mesmo quando não há patrimônio pode existir créditos 

futuros, para tanto se constitui inventariante.                                                                                                                        

Inventário judicial – promovido perante Cartório de Notas por escritura 

pública quando existem menores ou herdeiros que não estão de acordo com a 

partilha.Testamento é uma manifestação de vontade  – Pode dispor da metade 

dos bens disponíveis. A outra metade é dos herdeiros necessários.                              

Tipos de testamentos:  
--Testamento público – registrado no Cartório de notas. Pode ainda ser aberto 

ou cerrado (aberto somente quando da sucessão). Determina Testamenteiro. 

--Testamento Particular – tem que ser assinado por três testemunhas.  

      --Testamentos Especiais –pode ser militar, aeronáutico ou marinho – a 

autoridade máxima in situ pode receber e atestar a vontade de pessoa em risco de 

vida.                  

 OBS.: Inventário extrajudicial não pode ser feito se houver testamento. 

O inventário deve ser aberto até 60 dias após o falecimento ocorrendo a nomeação 

do inventariante que será o administrador do espólio: bens, direitos e obrigações 

que devem ser arrolados. Conta bancária necessita de autorização para 

movimentação e cobertura de despesas do processo.  A transferência dos bens gera 

imposto – Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação (ITCMD) que deve ser 

pago antes do registro do formal de partilha, no cartório de registro de imóveis.   



Alíquotas para transferência de patrimônio:    Em Brasília, 4% para valores até        

1 milhão; 4,5 % entre 1 e 2 milhões; 5% mais de 2 milhões                                                      

(No Rio de Janeiro alíquota de 4,5%) 

Quem são herdeiros: Cônjuge mais filhos (necessários) e na ausência netos, 

bisnetos (sem restrição de grau);   Ascendentes – na ausência dos anteriores;  

Colaterais – irmãos, primos filhos e netos até o quarto grau – sempre na ausência 

dos anteriores pela ordem;  Cônjuge – depende do regime:  Comunhão universal – 

tudo se comunica, eleito através de pacto antinupcial; Comunhão parcial = união 

estável (pode ser declaratória post mortem): apenas os bens adquiridos 

posteriormente ao casamento se comunicam. É o regime legal, caso não haja 

escolha de regime de bens pelos nubentes ou companheiros, esse é o regime que 

prevalece. Separação de bens – com pacto antenupcial, os bens anteriores e 

posteriores ao casamento não se comunicam;  Separação legal/obrigatória de bens 

– obrigatória quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos.   Em qualquer caso 

existe o direito de habitação no imóvel até a morte do cônjuge sobrevivente.                                                                                                                                             

No caso de herdeiro único é feita a adjudicação.    Existe a possibilidade de 

renúncia da herança. A exclusão dos herdeiros somente é possível por 

indignidade ou deserdação (ver definições no website da AAFIB.NET. ) 

Possibilidades de planejamento sucessório:  

1) Testamento 
2) Doação em vida – Incide o ITCMD que é o mesmo imposto da sucessão por morte 

– Pode ser feita a doação da totalidade dos bens – via cartório – com apresentação 
de prova de propriedade. Deve ser respeitado o percentual de 50% para os 
herdeiros, mas o restante pode ser doado para quem se desejar. O mais seguro é 
conseguir a anuência expressa dos herdeiros. Para se resguardar direitos sobre o 
bem doado: Inalienabilidade vitalícia ou somente com sub-rogação em juízo 
(substituição por outro bem) – não pode ser vendido;  Incomunicabilidade – não 
comunica com cônjuge qualquer que seja o regime de casamento do receptor da 
doação; Usufruto vitalício do doador  

3) Holding familiar de administração de imóveis próprios e com outra atividade 
econômica distinta, desde que durante dois anos haja rendimento da outra 
atividade maior do que o faturamento da administração de imóveis. Nesse caso, 
após esses dois anos não há mais tributação sobre transmissão de imóveis. Os 
imóveis são considerados integralização do capital da holding. Cada herdeiro 
participa de acordo com o estatuído. Necessita ser assessorada por contador.  

Saldo de  previdência, como VGBL e PGBL e seguros não entram em inventário 
e não estão sujeitos a tributação. 
O inventário se processa no último domicílio da pessoa que morreu, mas os 
impostos são pagos de acordo com a localização do bem.  
Conta conjunta necessita alvará do juiz para ser movimentada após o 
falecimento de um.  
Existe ainda o instituto do codicilo para disposição de bens móveis, como joias, 
quadros etc. que não necessitem de documentação de transferência. É uma 
manifestação de vontade, mas que para ter validade deve ter o acordo de todos os 
beneficiados.   
(Texto completo no website:  AAFIB.NET) 
 



II--Envio conjunto dos Certificates of Entitlement (CE) para NY em 5/7/19:  
Acordamos que iríamos aguardar o recebimento dos CEs por correio até o dia 3 de 

julho. Os certificados serão enviados via Pouch do PNUD no dia 5/7, sexta-feira, 

através de carta do Presidente da AAFIB.  Quem não tiver recebido até esta data 

deverá baixar o documento pelo site do UNJSPF para imprimir, assinar e entregar a 

um dos colegas voluntários para recebimento: Cintia – Lago Norte e Asa Norte – 

Celular +55 (61) 98434-7477; Giovanni – Lago Sul - Celular +55(61) 98166-3333;   

Maria Helena – Asa Sul e arredores - Celular+55(61)99236-3485.                                                                                                                                  

Os membros da AAFIB deverão entrar em contato para combinar como entregar os 

CEs.         Não temos possibilidade de adiamento porque os prazos já estão 

apertados. 

 
III-- Pagamento da Contribuição Anual AAFIB 2019 :  Informamos que  aqueles 
que ainda não contribuíram poderão fazê-lo por meio de transferência bancária. 
Vejam email de cintiabvfreitas@gmail.com em  04/03/19 ou entrem em contato 
diretamente com ela pelo celular +55 (61) 98434-7477. 
 
IV--  Grupo WhatsApp "Solidariedade AAFIB":  
Reforçamos que temos um grupo no WhatsApp com o objetivo de trocar 
informações sobre temas de interesse exclusivo do Núcleo AAFIB/Brasília.  Este 
grupo tem hoje 37 participantes. Mais recentes membros do Grupo são Ma Ligaya 
Fujita, Celso Schenkel e E. Genovese. Se você tem interesse em participar envie uma 
mensagem de WhatsApp para a Cintia Freitas no celular +55(61)98434-7477 
 
V--  Festa de Natal/Final de Ano:  
A colega Maria Angélica Gomes (OPAS/OMS) gentilmente ofereceu sua residência 
no Jardim Botânico do Lago Sul para sediar o encontro anual de final de ano dos 
afiliados da AAFIB de Brasília.  
A data e outros detalhes serão tratados durante a próxima reunião da AAFIB, que 

será em 18/09/19.  

 

VI-- Almoço de Confraternização após a reunião 

Uma parte dos presentes, após a reunião, se encontraram para almoço de 

confraternização no restaurante do Iate Clube. 

 
VII-- Participantes (Total 24): Giovanni Quaglia (UNODC), Cintia Freitas (UNODC), 
Miguel Genovese (OPAS/OMS), Eunir Genovese, Rene Vossenar (CEPAL/UNITAD), 
Tereza Chaves (UNIDO/PNUD), Maria Dulce Almeida (UNESCO), Milton T.de Melo 
(FAO), Ma Ligaya Fujita (PNUD), Maria Celina Arraes (PNUD), Junia Puglia (ONU 
Mulheres), Jeanne Sawaya (UNESCO), Eliana M. Ferreira (FAO), Celio da Cunha 
(UNESCO), Lucia Miller (PNUD), Else Richwin (UNICEF), Cristina Montenegro 
(PNUMA), Ivo Steffen (OIT), Marcia M. Prates (OIT), Luiz Mauro Donato (UNICEF), 
Ma Angelica Gomes (OPAS/OMS), Maria Helena Diogo (PNUD), Moira Lawrence 
(PNUD), Julia Valenzuela (FAO). 
 
Próximas reuniões da AAFIB\BSB   (às quartas-feiras entre 10,30hs e 13hs):     
18 de setembro e 27de novembro de 2019 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B5561981663333&hl=pt_BR&authuser=0
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B5561992363485&hl=pt_BR&authuser=0


UNIC Rio participa na UFRJ de evento sobre carreiras 
internacionais 

Maurizio Giuliano, diretor do UNIC-Rio, participou em abril da “Calourada 
Acadêmica” da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) voltada para 
estudantes de relações internacionais.   O evento, realizado no auditório da Casa da 
Ciência da universidade e organizado por estudantes do segundo período do curso 
de Relações Internacionais, teve o objetivo de fornecer aos recém-ingressos no 
curso uma visão ampla dos segmentos profissionais que estes podem adotar ao 
longo da carreira. 

Giuliano abordou as possibilidades que são oferecidas pelas Nações Unidas, 
incluindo áreas de atuação, meios de entrada e programas para jovens profissionais, 
e incentivou os estudantes a buscar, no futuro, um trabalho na Organização. Ele 
perguntou aos estudantes se eles já tinham pensado em se candidatar para a ONU e, 
recebendo respostas negativas, enfatizou que a ONU não é algo distante como 
muitos deles pensavam. “Somos uma organização dinâmica e bem próxima das 
pessoas, e precisamos de jovens talentos.” 

Giuliano falou sobre como os jovens podem enriquecer o seu currículo estagiando, 
voluntariando ou trabalhando em temas sociais, por exemplo com ONGs, entidades 
públicas, instituições acadêmicas, ou no âmbito do jornalismo, entre outros. 
“Querendo se candidatar para a ONU ou não, trabalhar nos âmbitos dos direitos 
humanos, da acolhida de refugiados, ou do desenvolvimento sustentável, entre 
outros, é algo bem enriquecedor não só para o currículo, mas também para vocês”, 
concluiu. 

 

O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio) inicia processo 
de seleção para estágio-voluntário na ONU. 
São duas vagas para produção, edição e legendagem de vídeos. E uma vaga para 
produção de eventos. 
A(O) estagiária(o) receberá uma ajuda de custo para transporte por uma jornada de 
4 horas diárias de dedicação, cinco dias por semana. O estágio tem duração de seis 
meses, podendo ser renovado por igual período e chegando no máximo a um ano. 
Serão selecionados(as) 2 (dois) estudantes graduandos, pós-graduandos ou recém-
graduados (no máximo há 6 meses) da área de Comunicação Social que estejam 
cursando a partir do 4o período (no caso dos graduandos), com conhecimento 
básico em relações internacionais e conhecimentos em inglês e edição de vídeos. 
Será selecionado(a) 1 (um) estudante graduando, pós-graduando ou recém-
graduado (no máximo há 6 meses) da área de Comunicação Social ou Marketing que 
esteja cursando a partir do 4º período (no caso dos graduandos), com conhecimento 
básico em relações internacionais e conhecimentos em inglês. 
 

 

 

 

 

 

http://canopus.teste.website/~unicrioorg


ANIVERSARIANTES DOS  MESES  DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 

(nossas felicitações) 

 

JULHO 

03\07    Paulo Cezar Pinto    RJ                             03\07    Luis Carlos Rangel Soares  RJ 

03\07    José Barleto   SP                                        05\07     Eglantina    RJ 

07\07    João Alexim   RJ                                        10\07     Maximiano    RJ 

16\07   José Azevedo   RJ                                       23\07     Maria America   RJ 

25\07   Maria Valderez    RJ                                  27\07     Celina Arraes      DF 

AGOSTO 

01\08     Heitor Gurgulino   BSB\DF                    08\08  Moira Hoyos     BSB 

12\08     Marianne  Schwandl  RJ                         15\08   Wilson Sampaio   RJ 

15\08     Milton Nogueira da Slva   MG               18\08   Vanderlei de Marque   SP 

28\08    João Nascimento   RJ 

SETEMBRO 

01\09    Telma Barbalho   SP                                  05\09    Celio da Cunha  BSB 

06/09     Marcio Porto     BA                                    10\09    Maria Helena Diogo  BSB 

12\09     Nilda Xavier      RJ                                     16\09     Jeanne Marie  Sawaya  BSB          

17/09     Maria Celeste    RJ                                     25\09   Regia G M Freire   BSB 

30\09     Fabio Mello        NE 
 
 
EXPEDIENTE 
 
Giovanni Quaglia / Presidente \ presidente.aafib@gmail.com; coeditor do Boletim  
João Carlos Alexim / Vice-presidente \ jc.alexim@gmail.com; editor do Boletim  
Jacques Schwarzstein, / Secretário / jacquesaafib@gmail.com;  
Luiz Mauro Donato / Tesoureiro / lm.donato@hotmail.com;  
Paulo Cezar Pinto/ Diretor Núcleo RJ / pintopc@terra.com.br; 
Cintia Freitas \ Diretora do Núcleo de Brasília\cintiabvfreitas@gmail.com; 
Udo Bock \ udobock@uol.com.br;): Diretor Núcleo São Paulo; 
Sumaya Garcia \ Gerente do Site (aafib.net) 
Sede da AAFIB: Av. Marechal Floriano 196 Palácio Itamaraty: UNIC-Rio\ Centro\                       
Rio de Janeiro\ RJ \ CEP 20080-002. 
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