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CHEGOU O MOMENTO DOS CERTIFICADOS ANUAIS
Os Certificados de Titularidade (Certificate of Entitlement \ CEs) foram programados
para envio neste fim de maio, através de correio e em alguns casos pelo serviço de
malote. Os recentes atrasos no Fundo de Pensões decorrentes da mudança de tecnologia
(TI) e método de gestão dos benefícios, com adoção do IPAS, o levaram a transferir a
época do exercício anual de verificação de vida dos associados (aposentados e
pensionistas). Maio será a data todos os anos a partir de agora.
Durante o envio e o retorno das cartas\formulários, o Fundo deverá manter um
acompanhamento do processo de modo a socorrer os ausentes e mesmo buscar
encontrar os que por alguma razão não receberam e não se deram conta da omissão.
Vamos todos envolver-nos nos procedimentos e a AAFIB estará disponível para ajudar
quando for necessário. Vamos fazer isso atentos, mas sem estresse, na certeza de que
teremos inúmeras oportunidades para completar a obrigação. Em caso de dúvida nos
consulte.
ELEIÇÕES NA AAFIB EM AGOSTO
Como anunciado em edições anteriores, teremos eleições gerais em fins de agosto,
depois das Olimpíadas. Com a reforma dos Estatutos, estimulando o uso intensivo da
internet e consolidando os Núcleos Regionais como parte da estrutura institucional, a
AAFIB está pronta para convocar a ampla participação dos associados presentes em
qualquer parte do território nacional.
A Diretoria vai publicar em breve um manual de instruções para o processo eleitoral.
Desde já estamos sugerindo que os colegas com tempo disponível e vontade política
para participar mais diretamente da vida da AAFIB, se manifestem por e-mail ou carta
indicando como e onde estariam dispostos a prestar serviço. Além dos cargos eletivos
(presidente, vice-presidente, tesoureiro\a, secretária\o) existem os cargos de
nomeação (coordenador\a de áreas de saúde e de pensão, membros de equipes
diversas de pesquisa, assessorias diversas, coordenação de campanha de novos
membros, etc.) que serão de escolha da nova Diretoria e para os quais seria oportuno
receber inscrições e sugestões. Somente os cargos de tesouraria e secretaria estariam
restritos ao Estado do Rio, por razões funcionais de sede.
Os Núcleos Regionais têm eleições específicas e internas e se realizam em períodos
próprios. No futuro se espera que todos os períodos sejam coincidentes.
Estamos convidando que expressem suas sugestões sobre o evento e se manifestem
sobre a intenção da participar. Com essa informação teríamos mais elementos para
estabelecer as regras e redigir o manual de instruções. Aguardamos manifestações!
(e-mail para sugestões e inscrições: jcalexim@terra.com.br)

45º. CONSELHO ANUAL DA FAFICS
Agenda Provisória \ 11 - 13 Julho 2016 Viena
3.

Admissão de Novos Membros

5.

4.

Relatório da Presidente (Linda Saputelli)

6.

Pensões
Delays in payment of pension benefits: new pensioners and surviving spouses \
(Atrasos no pagamento de pensões: novos pensionistas e cônjuges sobreviventes)
Report of the Standing Committee \ Relatório do Comitê Permanente
Situação dos Antigos Aposentados do Fundo na ex- URSS
Encontro com o CEO do Fundo e a RSG em Investimentos

(a)
7.
8.
9.

Posições da FAFICS no Conselho do Fundo
Seguros da Saúde (a) Relatório do Comitê Permanente
Relatório da FAFICS ao ECOSOC
Estatutos da FAFICS
(a) Emenda ao Art. 6 e 8

10.

Questões Administrativas e Financeiras

(b)

Relatório do Orçamento (c) Orçamento proposto para 2017 (d) Nota dos Auditores

11.

Eleições dos Dirigentes da FAFICS

12.
13.

Indicação dos representantes da FAFICS no Conselho do Fundo de Pensões
Data e local do próximo Conselho

(a)
(b)
(c)

(a) Relatório dos Auditores

A reunião anual da FAFICS é a oportunidade para discutirmos os assuntos mais
importantes da nossa atualidade, em especial os relacionados com o Fundo de Pensões e
os Seguros de Saúde. Sobretudo quando anotamos tantos problemas e riscos que têm
circulado ultimamente no entorno de nossas instituições. Primeiro foi a indicação de
uma expert de Wall Street para cuidar de nossos investimentos. Depois a crise na
renovação dos acordos que regem a relação do Fundo com o Sistema. Logo os atrasos e
falta de transparência na gestão dos benefícios do Fundo. Finalmente, as dificuldades
do Sistema em encontrar uma solução potável para o financiamento da saúde dos
aposentados e seus dependentes, depois de sucessivos estudos e propostas. Aliás, a
posição da Reunião Regional de AFICS condenando a alternativa de usar os sistemas de
saúde locais como base da prestação de saúde do Sistema vai ser defendida em plenário.
Tudo isso faz com que a Reunião do Conselho da FAFICS adquira contornos delicados
e oportunos para todos nós. A AAFIB está estudando a melhor forma de participar do
evento, considerando os custos elevados de uma missão a Viena nessa época de verão
europeu. Se algum associado vai estar na região no período do evento e quiser colaborar
em representação da AAFIB, poderíamos fazer um briefing de atualização e cobrir
gastos complementares.

Reunião do Núcleo AAFIB\DF
Giovanni Quaglia, diretor do Núcleo do DF e vice-presidente da AAFIB anunciou que a
próxima reunião do Núcleo será realizada no dia 08 de junho, uma quarta-feira, seguida
como sempre de um almoço de confraternização. O programa inclui:
1. Boas vinda aos novos associados; 2. Apresentação sobre o Envelhecimento da
População por nosso colega Ralph Hakkert; 3. Outros temas de interesse geral como
Fundo de Pensão e Seguros de Saúde.
Lembra também, a quem ainda não o fez, que está na época de depositar a contribuição
anual da AAFIB.
A reunião será às 10hs. na sala Vinícius de Moraes, casa da ONU, em Brasília.

Discurso do Secretário Geral das Nações Unidas no Conselho da
AFICS\NY
O Secretário Geral Ban Ki-moon esteve presente na reunião da AFICS\Nova York,
nossa principal coirmã e sede da FAFICS nessa cidade, e deu um sólido respaldo ao
nosso Fundo de Pensões, reconhecendo ainda a colaboração voluntária do Sistema de
Aposentados congregado na FAFICS. Consideramos relevante essa visita e por isso
reproduzimos seu discurso. Vale a pena conhecer suas palavras:
É um prazer dirigir-me a vocês. Começo agradecendo pelo serviço prestado por vocês
às Nações Unidas. Vocês ocuparam cargos diversos, cobrindo muitas questões e lugares
de serviço. E são todos partes da nossa missão única de fazer avançar a paz, o
desenvolvimento e direitos humanos e vocês sustentaram os valores da nossa
indispensável e amada organização. Obrigado pelas longas horas, os sacrifícios e o
comprometimento. Todo o staff em atividade reconhece que se valeram de seus ombros
e construíram sobre suas contribuições. Obrigado por continuar engajados mesmo
depois de retirados.
Eu gostaria de agradecer à AFICS pela ajuda aos aposentados de muitas maneiras ao
longo de muitas décadas. O fato da AFICS dar o seu tempo, como voluntariado, de
volta à organização em que serviu, é seu grande crédito. Tem fornecido bons conselhos
e ajudado a chamar a atenção dos gerentes seniores para as preocupações dos
aposentados. Eu sei que no presente sua atenção se dirige ao Fundo de Pensões. Como
alguém com responsabilidade fiduciária no Fundo, eu gostaria de aproveitar esta
oportunidade para tranquilizá-los em várias questões.
Primeiro, o Fundo continua forte, com um desempenho sólido com base em uma
estratégia de investimento conservador. Em segundo lugar, a governança do Fundo,
incluindo o Conselho de Pensão -- que tem representantes dos Estados-Membros, das
organizações membros, dos participantes e aposentados -- continua a ter o controle e o
equilíbrio que precisa. Continuo confiante de que esta estrutura vai continuar a nos
servir bem no futuro. Ao mesmo tempo, estou muito preocupado com os problemas que
vivemos recentemente com a iniciação de pagamentos de pensão para os novos
aposentados. Esses atrasos colocam pessoas através de sofrimento desnecessário,
especialmente aqueles que podem não ter poupança ampla ou outros meios de apoio.
Isto não é maneira de tratar do pessoal após o seu serviço. Os atrasos têm várias fontes.
A papelada necessária pode levar tempo para ser enviada para o Fundo de Pensões pelas
Organizações-Membros. Atrasos também se seguiram à introdução de um novo sistema
de pagamentos do Fundo (IPAS).
Seja qual for o motivo, todos os esforços devem ser feitos para eliminar a lista de
pendências e garantir os oportunos pagamentos aos aposentados. O Fundo de Pensão
tem trabalhado com o Departamento de Gestão e deu garantias de que a atual lista de
pendências será eliminada até o final deste mês.
Indo adiante, estamos também explorando maneiras de agilizar todos os processos
relacionados para reduzir o tempo necessário para iniciar os pagamentos.
Mandei uma mensagem enfática aos encarregados de gerir essas questões. É
simplesmente isto: as pessoas que deram tudo para as Nações Unidas, todos os dias
durante sua carreira, merecem receber sua suada pensão tão rapidamente quanto
possível depois de se reformarem. Nós que temos de cuidar de tantas pessoas em todo o
mundo, temos o dever básico de cuidar também da nossa própria equipe.
(O texto completo estará em nosso website ou pode ser solicitado à AAFIB por e-mail)

SECRETÁRIO GERAL FALA DA ATUALIDADE DA ONU NA AFICS\NY (CONT)

“Este é um ano importante para as Nações Unidas, estamos determinados a implementar
os marcantes acordos obtidos em 2015. A Agenda do Desenvolvimento Sustentável
para 2030 é um inspirado marco para a paz e a prosperidade para todos. O Acordo de
Paris sobre as mudanças climáticas representa nosso Pacto de Paz com o Planeta. O
Framework de Sendai sobre a Redução de Risco de Desastre oferece sólidas
recomendações para a construção de resiliência e implementação de uma resposta
global. E a Agenda de Ação de Addis Abeba aponta o caminho da mobilização do
financiamento necessário. Fiquei muito animado pela maneira em que líderes mundiais
se reuniram para forjar estes acordos apesar das divisões globais sobre a Síria e outras
questões. Agora, precisamos manter o impulso e passar da aspiração para a ação. Como
se sabe, este constitui o meu último ano como Secretário Geral. Eu servi num tempo de
múltiplas crises, de conflitos e extremismos violentos, à expansão do Ebola e problemas
de financiamento global. Mas o que resta acima de tudo é a dedicação de nosso staff e o
formidável poder do patrocínio e da cooperação internacional.
Houve ganhos notáveis no sentido de desenvolvimento do Milénio. Temos reforçado o
nosso foco na prevenção de conflitos e procurado intensificar os holofotes sobre as
violações dos direitos humanos e outras causas de instabilidade. Fizemos bons
progressos no empoderamento das mulheres, incluindo nas Nações Unidas. Também
tentamos modernizar e reformar as Nações Unidas, baseando-me nas reformas dos meus
predecessores.
Reforçamos as operações de paz e construção da paz, com base nas recomendações
apresentadas por painéis de alto nível e comentários. Isso inclui fortes medidas contra o
abuso e exploração sexual. A Cimeira Mundial de Ajuda Humanitária, que propus no
início do meu segundo mandato, terá lugar em Istambul e pode apontar o caminho para
a melhoria dos esforços globais para ajudar as pessoas em conflito e catástrofe. Entre
várias iniciativas de reforma, congratulo-me especialmente que após muitos anos de
discussão, meu plano de mobilidade do pessoal foi finalmente aceito pela Assembleia
Geral. Isso vai ajudar na construção de uma Organização verdadeiramente global”.

Número de Identificação Exclusivo (UID) do Fundo de Pensão da ONU
O Fundo de Pensões enviou em abril uma carta aos seus beneficiários (em inglês),
assinada pelo CEO, Sergio Arvizú, que anuncia uma função opcional de self-service,
disponível no final deste mês, que poderá ser acessado através do www.unjspf.org \
website. Esta opção vai estar adicionando gradualmente novas funções e serviços. Para
ter acesso você deve ter uma senha ou pin e responder a algumas perguntas de
segurança, como geralmente é feito para a gestão de contas bancárias on-line. O pin
pode ser obtido online em www.unjspf.org. Para fazer isso deve se cadastrar no site (à
esquerda e acima), para preencher os dados pessoais solicitados lá e um endereço de email. Para quê serve este pin até agora? Você pode acessar informações sobre a
recepção do certificado de sobrevivência, CE, (ou se não foi recebido) e o último
aumento da pensão (Via Dólar), que foi em abril de 2014. Também relata a dedução
para o seguro de saúde. Adicionamos na mesma nota do Fundo ao qual nos referimos
acima, que ele envia um número de identificação exclusivo (UID), aparecendo na parte
inferior, sob o nome do beneficiário. Este número exclusivo substituirá gradualmente os
atuais dois números R / (aposentado) e P / dependentes e beneficiários (pensões). Por
enquanto, se recomenda manter com cuidado esta nota e o nº atribuído (UID).
(Publicado no Noticiero AFICS Argentina abril-junho)

O Seguro de Saúde continua em discussão pela Assembleia Geral das
Nações Unidas
Esta proposta, original de AFICS Argentina, foi discutida na reunião virtual das
associações da América Latina, em março de 2016, sob coordenação de AFPNU
México, presidida por María Luz Díaz-Marta, com o apoio das associações de
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Paraguai, Peru
e Uruguai:
LOS PLANES NACIONALES DE SALUD SON INAPROPIADOS COMO COBERTURA
SUPLEMENTARIA OBLIGATORIA PARA JUBILADOS DE NACIONES UNIDAS Y SUS
DEPENDIENTES EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA.

O uso de planos de saúde nacionais não pode ser incorporado como um requisito
obrigatório em regimes de seguro de saúde das Nações Unidas para os aposentados e
seus dependentes, nos países da América Latina, desde que esses planos não satisfazem
as condições básicas para cumprir essa função.
ANIVERSARIANTES DE JUNHO (nossos cumprimentos)
05\06
10\06
14/06
21\06
29\06

Bernadeth Martins BSB
Suely Machado SP
Antonio Diegues SP
Alamir P. do Nascimento
Pedro Jeovah Pereira RJ

RJ

07\06
12\06
17\06
25\06
30\06

Francisco Brandão PE
Antonio Francisco RJ
Armand Pereira RJ
Lucie Claude Haefeli RJ
Albino José Belotto
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