
Comprometida com a bandeira de renovação vencedora das 
eleições, a nova Administração da Associação dos Empregados 
Aposentados da Caixa no DF - AEADF apresenta o balanço das 
atividades desenvolvidas nos primeiros 120 dias de sua gestão. São 
os primeiros passos de uma caminhada que vai até março de 2022 
e não termina aí. Há muito a fazer, mas o Associado já tem muito a 
comemorar. 

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 1, 
Edifício Central, 11º Andar - Brasília-DF

Fone: (61) 3033-0700
Site: www.aeadf.com.br

ASSOCIADO, 
VEJA AQUI O QUANTO 

VALEU A SUA CONFIANÇA

www.aeadf.com.br

De Gestão

... Valeu transparência e controle

Otimização da rentabilidade das aplicações �nanceiras; 
De�nição de competência e responsabilidade por pagamentos;
Levantamento contábil das posições �nanceiras em março/2019, tratando-as, 
para maior transparência, a partir de abril/19, de forma segregada, com a 
classi�cação das despesas em �xas e variáveis;
Tratamento do custo dos eventos de forma segregada;
Mapeamento dos recursos �nanceiros disponibilizados a associados e 
empregados  e cobrança da inadimplência apurada com a consequente 
suspensão de novas liberações.
Suspensão da liberação de recursos para coberturas de farmácia concedidas 
sem a devida comprovação da necessidade social;
Visita, em Caldas Novas, a empreendimento, de que a Associação é 
adquirente de unidades para veri�cação de prazo de entrega, qualidade e 
andamento das obras;
Busca de melhores quali�cações nos serviços contábeis oferecidos.

Dá pra comemorar, não dá? 
Sua con�ança valeu e está valendo, o tempo todo,  
o trabalho e a dedicação da nova Administração.



... Valeu modernização da Comunicação:

... Valeu Renovação Administrativa

Criação do Comitê de Comunicação, com a atribuição de coordenar e 
promover as ações de comunicação da AEADF;
Campanha de Captação de novos associados, com duas ações: “Sou AEADF e 
Você?” e  “Quantas oncinhas você quer ganhar?”(oferta de recompensa por 
indicação que resultasse em efetiva �liação). A AEADF conquistou mais 147 
novos associados;
Criação de uma nova marca, já em aplicação neste folder; 
Desenvolvimento de um novo site;
Criação da Revista AEADF (em produção);
Criação do Grupo WhatsApp AEADF - O�cial;
Sinalização interna da sede (em produção)  

Revisão do Estatuto Social; 
Criação do Comitê de Apoio à Diretoria Social;
Elaboração do Planejamento Estratégico e do Plano Operacional;
Redução do custo para os associados nos contratos com escritórios de 
advocacia (média de 3%); 
Ampliação do horário de atendimento ao associado (readequação sem custo 
adicional)
Regularizações trabalhistas: adoção de cartão de ponto, cartão-refeição, 
plano de saúde corporativo, em substituição ao individual, com redução de 
custo;  
Treinamento dos empregados para melhoria do atendimento;
Gestões junto ao Saúde Caixa para solução de pendências, o que culminou na 
criação do Plantão de Atendimento Individual – PAI;

... Valeu união, lazer e Congraçamento

Planejamento de Cursos relacionados com os objetivos estatutários; 
Palestra sobre o Saúde Caixa;
Palestra sobre as posições �nanceiras da FUNCEF;
Comemoração do Dia das Mães (missa em ação de graças e lanche);
Participação na Campanha de Vacinação;
Participação nos jogos da FENACEF em Florianópolis (conquista de 13 
medalhas);
Participação com dois stands na Festa Junina da APCEF; 
Homenagem aos atletas participantes dos jogos FENACEF;
Confraternização junina

... Valeu atenção, orientação e apoio  

Criação do Plantão de Atendimento Individual -PAI do Saúde Caixa, mediante 
agendamento (toda quinta-feira na sede da AEADF por represetante do 
Saúde Caixa);
Orientação sobre as questões do Imposto de Renda 2019 e superação de 
problemas junto à fonte pagadora e Receita Federal;
Orientação, em regime de plantão, quanto a planos de seguro e de saúde, 
especialmente aos não assistidos pelo Saúde Caixa;
Assessoramento sobre �nanças pessoais e familiar (equilíbrio �nanceiro);
Revisão do programa de concessão de empréstimos, cestas básicas e 
medicamentos;
Convênio para concessão de descontos com o Laboratório Sabin Medicina 
Diagnóstica (percentual variável sobre preços de tabela) e com o Edifício 
Morro Vermelho GARAGEINN (30%) e com o restaurante Casa da Roça 
(variável em função da forma de pagamento).

... Valeu inserção tecnológica

Informatização da sede (Plataforma IP – EXPERT – TELETRON;
Instalação de circuito de Câmaras;
Desenvolvimento de sistemas internos de gestão, com módulos de RH, 
cadastro, �nanceiro e orçamentário.


