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 Palestra DIPAR 
 

Diversificação da carteira para cumprir meta 
atuarial e contratação de profissionais de mercado 
para a gestão de ativos de investimentos diretos 
em empresas. (Pág. 02) 

34º Aniversário da AEADF

Conheça alguns dos Dirigentes da AEADF  

Nossos 
T  lentos

Um espaço deste informativo para divulgar nossos 
associados. Nesta edição: a poetisa Nara Fontes, o 
professor Ismael Rodrigues e Nara Luiza, professora e 
cantora (pág. 13.)

Conheça alguns dos dirigentes da AEADF (pág. 11) e 
os planos de trabalho da Diretoria Social (pág. 09).

Veja Ainda...

- Esportes na AEADF - Pág. 15

- A festa de fim de ano é sua! Pág. 08

- Eventos - Pág. 12
- Saúde Caixa/Gympasss - Pág. 10

Muita emoção na cerimônia de comemoração e 
descerramento de placa comemorativa (pág. 03). 
Veja também as entrevistas com fundadores 
presentes (pág. 04 a 07).
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Conselho Deliberativo

A propósito, cabe esclarecer que nada vai 
mudar porque o total de votos obtidos representou 
apenas 18,55% do quantitativo de participantes-
alvo, não atingindo o quociente mínimo de validação 
de 35%. 

A presente edição do Boletim 
Informativo está recheada de 
a s s u n t o s  i n t e r e s s a n t e s . 
A p r e s e n t a  u m  r e s u m o  d o 

planejamento da área social e o que está sendo 
executado; dá um panorama do que foi a solenidade 
de comemoração dos 34 anos da Associação e a 
homenagem aos fundadores; fala da emoção da 
presença, aqui na sede, de alguns deles; inaugura o 
espaço “Nossos Talentos”; e informa sobre a 
brilhante palestra da Dra. Andrea Morata., Diretora da 
DIPAR – Diretoria de Participações Societárias e 
Imobiliárias da FUNCEF.  

Portanto, é preciso participar, cada um 
expressando sua opinião, votando, fazendo-se 
presente em tudo aquilo que interessa a categoria, e 
não, esperar que os outros decidam. A maioria 
silenciosa venceu a enquete da FUNCEF, mas, com 
certeza, não é no silêncio ou na omissão que se 
v e n c e r á  n o  n í v e l  p o l í t i c o  e  d e  d e c i s ã o 
governamental.........................................................

Mas o assunto que mais teve repercussão e de 
maior demanda por informações aqui na Associação 
– não sei se em razão da natureza do assunto ou se 
em razão do esforço de comunicação que fizemos -, 
foi a consulta promovida pela FUNCEF referente à 
c o n t r i b u i ç ã o  e x t r a o r d i n á r i a  s o b r e  o  1 3 º 
Salário/Abono Anual. 

  Votar ou não votar – 
eis a questão!

Sem analisar os motivos – o que cabe à 
FUNCEF fazer -, tal abstenção preocupa, sobretudo 
no momento em que tanto se faz necessária a 
participação ativa do economiário no movimento de 
defesa da CAIXA. É hora e mostrar à sociedade a 
importância da Empresa na realização da política 
social do Governo e, aos integrantes do Governo, a 
identificação da Instituição com as causas e 
necessidades da população, em especial dos menos 
favorecidos. 

Leopoldina Maria C. de Araújo
Presidente



PALESTRA - DIPAR

No dia 28 de outubro, em especial atenção a convite de nossa presidente, Leopoldina Maria Colares 
de Araújo, a Diretora da DIPAR – Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias, Andrea Morata 
Videira, abriu espaço em sua carregada agenda para apresentar aos associados da AEADF a carteira de 
investimentos por ela administrada.    

  Diante dos cenários econômicos, FUNCEF aposta na diversificação da 
carteira para cumprir meta atuarial.

A DIPAR conta com duas gerências, a GEIMO e a GEPAR, responsáveis por um patrimônio da ordem 
de R$ 16,1 bilhões. A primeira administra uma carteira de 113 imóveis, entre edifícios comerciais, 
shoppings, hotéis, agências da Caixa, galpões logísticos e lojas, representativos de 31% dos 
investimentos a cargo da DIPAR. A segunda cuida de Fundos de Investimentos: FIA (Fundos de 
Investimentos em Ações), FII (Fundos de Investimentos Imobiliários), FIP (Fundos de Investimentos em 
Participação); e de Investimentos Diretos em Empresas, representativos de 69% da carteira da Diretoria.

 
A carteira da GEPAR representa 69% dos ativos controlados pela DIPAR. Esses ativos têm como 

característica serem investimentos de alto risco e, por isso mesmo com potencial de maior retorno, 
analisa Andrea Morata, e também requerem maior atenção e maior tempo da Diretoria. Para se ter uma 
ideia da demanda de gestão da carteira, foram 600 deliberações no ano de 2018, mais de duas por dia de 
trabalho, decisões que exigem análise e têm repercussões econômico-financeiras. 

 
Segundo dados da palestrante, a carteira Imobiliária, gerou, no período de 2011 a 2018, resultados 

41,4% acima da meta atuarial, destacando-se, entre os ativos geridos, os investimentos em Shoppings, 
cujos resultados superaram a meta atuarial em 89,56% no mesmo período. Outra característica da 
carteira, observou a Diretora, é o índice de ocupação dos shoppings, que se situa acima dos observados 
em outras redes de shoppings do mercado. O mesmo se observa, continuou ela, em relação aos imóveis 
da FUNCEF no Rio de Janeiro e São Paulo, onde têm taxas de ocupação superiores às de mercado. 

A propósito do modo de governança desses ativos, Andrea Morata afirmou que a FUNCEF tem 
refletido sobre o assunto, e que seu entendimento é que a Instituição deve assumir o papel de alocadora, 
e não administradora. A ideia, segundo a Diretora, é a delegação da gestão desses fundos e empresas 
investidas a terceiros que serão substituídos, caso não estejam fazendo a coisa certa. 

Sobre a Vale que, no balanço de junho deste ano, foi responsável por boa parte do déficit de 
R$ 806,0 milhões, a Diretora informou que, ao longo dos 22 anos, a empresa gerou dividendos 
correspondentes a três vezes e meia o 
capital investido, que foi de R$ 251,0 
milhões, desempenho muito superior ao da 
Bolsa de Valores no mesmo período. 

Concluindo a sua palestra, Andrea 
Morata falou da meta de diversificação da 
carteira da FUNCEF diante dos cenários que 
se apresentam no momento: no âmbito 
interno, Selic mas baixa e juros em queda; e, 
no âmbito externo, retração das grandes 
economias e também juros em queda. 
O atingimento da meta atuarial, reafirmou 
ela, exigirá a ampliação das categorias de 
ativos eleitos para os investimentos da 
Fundação.
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DESTAQUE
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No dia 23 de outubro último, A AEADF celebrou em festa o 
seu 34º aniversário. Por proposta da Presidente, Leopoldina 
Maria Colares de Araújo, a festa foi de homenagem aos 
fundadores que receberam diplomas de reconhecimento e uma 
placa alusiva, fixada na “Galeria dos Presidentes”, no hall de 
entrada da sede da AEADF. A programação incluiu a declamação de uma poesia, criada pela associada Nara 
Fontes (veja pág.14), contando em verso a história da AEADF; a apresentação da canção de Roberto Carlos, 
“Como é grande o meu amor por você”, na interpretação de outra Nara, a Nara Luiza, filha do Diretor Francisco 
Julho (conheça-a na pág. 13). Foram momentos de grande emoção que teve o seu auge no bate-papo com 
fundadores e representantes de fundadores, presentes à cerimônia. 

Falou primeiro o Sr. Cláudio Vitali, dando testemunho de que a ideia de criação da AEADF foi do Alexandre 
(Alexandre Figueiredo Lopes dos Santos) e que ele e o Levino (Carlos Levino Vilanova) foram convidados a fazer 
parte da equipe de fundação.

Outro fundador presente, Antônio Magno Figueira Netto, falou sobre os primeiros locais de funcionamento 
da Associação recém-fundada. 

Anílton Meira, integrante da primeira equipe de gestão, ressaltou a importância da ajuda da Caixa, cedendo 
espaço para o funcionamento da incipiente Associação.

Em seguida, falou a Sra. Maria Luiza, esposa de Alexandre Figueiredo. Bastante emocionada, mas muito 
tranquila, ela contou que as reuniões eram realizadas na casa dela, que recebia todos com muita alegria, servindo 
queijos e vinhos. 

Ainda durante as festividades, Cristiane e Eloisa, filhas de outro fundador, Luiz Vinicius Guimarães Bertoletti, que 
hoje mora em Guarapari/ES, falaram da vibração com que o pai recebeu o convite da homenagem aos 
fundadores, dispondo-se, na mesma hora, a fazer agradecimento por escrito à atual diretoria pela meritória 
lembrança e manifestação de reconhecimento.  Um bem servido lanche, ao costume da AEADF, marcou o 
encerramento a solenidade, momento em que se ouviram manifestações e testemunhos como esses: 

Momento único, não se repetirá mais. 
A AEADF soube criar na simplicidade um 
ambiente de muita emoção que arrancou 
lágrimas de alguns colegas nossos 
(Anílton Meira, da primeira equipe de gestão). 

‘‘ 

’’

‘‘ 

’’
Com essa homenagem, mamãe ganhou pelo 
menos mais cinco anos de vida  
(Alexandre Melilo, filho de Dona Maria Luiza, viúva 
do fundador Alexandre Figueiredo);



ENTREVISTA | CLÁUDIO VITALI

  Um dos fundadores da AEADF
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O Boletim Informativo, em sua edição nº 02, ouviu um dos 

fundadores da AEADF, o Sr. Cláudio Vitali, 88, contador e economista, 

que, depois de aposentado da Caixa, foi sócio e também fundador do 

Hospital São Lucas. A entrevista aconteceu na sede da AEADF, às 

vésperas da comemoração do 34º aniversário da Associação. Veja os 

principais pontos da entrevista. 

CV: Nós três já éramos aposentados da Caixa. Tudo andava bem na época. Mas, não se pode prever 

o futuro, não é? Claro que nutríamos um desejo de ter uma estrutura de poder, ou uma estrutura jurídica, 

que pudesse representar-nos coletivamente e atuar em nossa defesa, como categoria. Isto, sim, era o 

embrião da associação. 

AEADF: A Caixa manifestou alguma resistência a isso?

CV: Não, primeiramente porque éramos bem relacionados na Caixa, principalmente o Alexandre e o 

Levino. Em segundo lugar, porque não cabia a ela manifestar a respeito. Era uma iniciativa de três 

aposentados da Caixa, com a qual não mantínhamos mais elo trabalhista. Pelo contrário, a Caixa apoiou 

a ideia, tendo-nos inicialmente cedido, para nossas atividades, uma sala na Agência Bernardo Sayão, na 

302 Sul. Mais diante, cedeu-nos um espaço maior no Edifício União. Muito contribuiu conosco o Gerente 

Geral, Lázaro Humberto Bernardes. Claro que ressarcíamos a Caixa das nossas despesas.

     

AEADF: Atualmente, a Associação está empenhada na ampliação do quadro de Associados, 

inclusive fazendo campanhas específicas de captação de novos filiados.  Lá, em 1985, após criar a 

Associação, como foi a tarefa de divulgar e arregimentar associados?  

AEADF: No dia 24 do mês passado, a Associação completou 34 anos. O Sr. e mais 10 colegas 

compõem o quadro de Fundadores da Associação. Como o Sr. se sente vendo que a ideia do grupo 

frutificou ao longo desses anos? 

AEADF: Então, o Alexandre Figueiredo, o Levino e o Sr. foram o embrião da AEADF. Mas, qual o ideal 

presente na estruturação dessa ideia, ou seja, o que os levou a fundar uma associação?

CV: Primeiramente, tenho que dizer que a ideia de criar uma associação foi do Alexandre Figueiredo, 

meu amigo e colega da Caixa. Ele me chamou, a mim e ao Levino, expôs a ideia dele e nós começamos a 

pensar no assunto. Éramos muito unidos e as reuniões aconteciam na casa dele (Alexandre). Para não 

reinventar a roda, procuramos espelhar-nos nas associações estaduais que já existiam. A coisa foi 

andando. Tomou forma com o registro do Estatuto, também espelhado nas outras associações, e com a 

primeira Assembleia que constituiu a primeira Diretoria. E assim se sucederam as administrações até 

chegar à maturidade dos 34 anos. Sinto-me envaidecido de ter participado de tudo isso. 

 



AEADF: Depois da criação, o Sr. participou, em algum momento, da Diretoria ou o Conselho 

Deliberativo? Lembra de alguma decisão importante de que tenha participado?

CV: Foi aos poucos. Éramos frequentadores do Clube da Caixa (hoje a APCEF) e lá fazíamos o 

trabalho de divulgação “boca em boca”. Falávamos com os amigos que falavam com outros e assim foi. 

As pessoas eram muito receptivas à ideia de uma associação representativa de nossa categoria de 

aposentados. Não tínhamos nenhum veículo de divulgação, senão os próprios colegas.   

CV: minha admissão na Caixa foi 16.09.46. Antes da Caixa, com 15 anos de idade, fui office boy na 

Light. Na Caixa, fui Inspetor e chefe da Ouvidoria Geral. Depois que aposentei, conduzi o projeto de criação 

do Hospital São Lucas, desde a compra do terreno, construção da sede até a sua posterior venda para a 

Golden Cross. Os sócios eram 11 médicos e eu, que fui também o Gerente Financeiro do Grupo. Além da 

AEA, participei da criação da Associação de Contadores do Estado de São Paulo, onde era encarregado de 

aplicar os recursos da entidade na Bolsa de Valores. 

CV: Pertenci ao Conselho e participei da decisão de compra da sede atual da Associação. Primeiro, 

compramos a metade. O dinheiro da Associação só dava para isso. Depois, o Levino teve a ideia de 

comprar a outra parte, tomando dinheiro emprestado dos próprios associados. Como ele garantiu pagar 

o mesmo que a Poupança, houve boa vontade e confiança dos colegas. Foi tudo pago e hoje temos essa 

sede ampla, que pode receber os aposentados para diversas finalidades e com certo conforto. Creio que 

essa foi uma decisão arrojada do Levino, com a nossa participação. Eu também emprestei dinheiro e 

recebi tudo de volta. 

AEADF: Agora, fale um pouco do Sr. O que fez na Caixa e fora dela depois de aposentado?

CV: Aposentados, confiem na AEADF, assim como confiamos na ideia de criá-la. Venham, 

participem. Isso aqui é nosso, é de vocês. Mantenham o que já conquistamos. A associação é a nossa 

expressão coletiva. Creiam nisso!

AEADF: Parabéns, Cláudio Vitali, o Sr. foi um grande realizador, que não se limitou apenas à Caixa. 

Agradecemos-lhe, ao Sr. e aos demais fundadores - aqui presentes na sua pessoa -, pela iniciativa e visão 

de levar avante essa ideia, que é a AEA, amadurecida ao longo desses 34 anos. Obrigado também por essa 

sede, que encerra a compreensão, a boa vontade e a confiança dos associados. Obrigado, especialmente, 

por ter vindo até aqui e pela entrevista concedida. O Sr. gostaria de deixar uma mensagem aos 

aposentados?
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ENTREVISTA | DONA MARIA LUIZA

  Entrevista com Fundadores

AEADF: A Sra. sabe se ele enfrentou dificuldades nessa tarefa? Quais eram essas dificuldades, 

Dona Maria Luiza?

ML: Sim, ele enfrentou alguns obstáculos, mas conseguiu realizar essa proposta e convencer os 

aposentados.

 

ML: As primeiras reuniões foram realizadas em nossa residência. Numa dessas reuniões, 

arrecadaram uma razoável quantia, suficiente para alugar uma sala na W3, que passou a ser a sede da 

associação. 

AEADF: Como ele descrevia para a Senhora essa ideia de criar uma associação? 

ML: Para concretizar essa ideia, ele convidou um grupo de dez aposentados que se reuniram em 

nossa residência e, assim. Foi criada a associação.

AEADF: No próximo dia 24, a Associação faz 34 anos. O saudoso 

Dr. Alexandre Figueiredo, seu marido, foi um dos fundadores. Ele 

chegou a comentar com a senhora o que o motivou a isso? 

ML: Alexandre sempre foi um idealista. Quando trabalhava, já 

imaginava agregar um número de pessoas para fundar uma associação que cuidasse dos interesses 

dos aposentados.

AEADF: Ele teve, nessa tarefa, outros colegas. A Sra. lembra de algum? Como era o convívio entre 

eles? Era um grupo unido?

ML: No total, era um grupo de dez pessoas. No momento, só me lembro de dois que são: o Sr. João 

Vidal, Presidente da AEA de São Paulo; e a Sra. Nádia, Presidente da AEA de Porto Alegre. O convívio era 

amigável entre eles que rapidamente concordaram com a proposta apresentada. Havia união entre 

todos e, assim, foi criada a associação. 

AEADF: Onde se reuniam? Chegaram a fazer alguma reunião em sua casa?

 

AEADF: A gente sabe que ele era um dos executivos da Caixa à época. A Sra. Lembra qual era a 

função dele? 

ML: Ele era Superintendente Financeiro. 
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ML: Ele se sentiu muito realizado.

AEADF: A Sra. ficou sabendo se houve alguma pressão da Caixa contra essa ideia de criar uma 

associação de aposentados? 

ML: Da parte da Caixa, não houve nenhum tipo de obstáculo a impedir a realização desse projeto.

AEADF: Além de fundador, Dr. Alexandre participou da gestão por vários mandatos. Nessa condição, 

ele dedicava muitas horas de seu dia à Associação. Isso chegava a incomodar a Sra.?

ML: Não, nunca houve nenhum obstáculo familiar.

AEADF: Na sua avaliação, que benefício a Associação trouxe para ele?

ML: Também me senti feliz. 

AEADF: A Sra. pode ser considerada cofundadora da Associação. Sim, porque os cônjuges, embora 

não participando diretamente, aceitam e compreendem o trabalho do companheiro (a), são 

colaboradores ocultos (as) que merecem a mesma distinção deles ou delas. Que mensagem a Sra. 

deixaria para as pessoas, cujos cônjuges se entregam a causas voluntárias, como seu marido?  

ML: Acompanhem, apoiem seus parceiros, suas ideias. Sempre.

AEADF: Que mensagem a Sra. gostaria de transmitir a todos os associados por ocasião do 34º 

aniversário da Associação? 

ML: Mantenham vivo o ideal do Alexandre e que, apoiando a Associação, todos os aposentados 

lutem pelos seus direitos 

AEADF: E para a Sra.? 

Parceiros AEA-DF
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FESTA DE FIM DE ANO 
DOS APOSENTADOS DA CAIXA 

A Associação dos Empregados 
Aposentados da Caixa - AEADF

tem a honra de convidar os associados para o jantar de 
confraternização a ser realizado na data, horário e 

endereço abaixo, com animação da Banda ANNA DONI. 

Data: 06.12.2019 (sexta-feira) | Início: 20h30
Local: APCEF - Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal,

SCEN Trecho 03 Conjunto 03 Lotes 2A/2B 

Observações:
• O convite para associado é gratuito e dá direito a um acompanhante;
• Deve ser retirado no período de 18 a 29.11, das 9 às 17h30, na sede 
da AEADF – Setor Comercial Sul, Quadra 1, Edifício Central, 11º andar. 

Convites adicionais: R$ 150,00 por pessoa
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AEADF | GESTÃO

  A área Social vai bem, obrigado!
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ÁREA SOCIAL – EM FUNCIONAMENTO 

 

A partir da presente edição, o Boletim Informativo vai falar da execução do plano de trabalho da 

Diretoria Executiva, cujo planejamento global e setorial completos se encontram em nosso site 

(www.aeadf.com.br). 

Destaca-se, ainda, a informatização da sede da Associação, permitindo a interligação dos diversos 

ambientes; uma atualização da rede de internet; e a ampliação do horário de atendimento que, hoje, é das 

9 às 17,30h.     

Nesta edição, vamos focar algumas importantes realizações de cunho geral e as execuções de 

planejamento a cargo da Diretoria Social, comandada por Francisco Julho. 

- Formação de uma equipe de trabalho;

- Transformação do espaço da sede da AEADF em ambiente acolhedor, como estímulo à presença 

frequente do Associado bem como à sua utilização;

- Atendimento individual aos associados, pelos advogados contratados, para informação do andamento 

dos processos judiciais;  

- Realização dos seguintes eventos: Missa e lanche em homenagem às mães, jogos de mesa também 

com lanche em homenagem aos pais; 

A Diretoria Executiva, como se sabe, compõe-se de 08 membros: Presidente, 02 Vice-Presidentes, 02 

Diretores, 02 tesoureiros e 01 Secretário. O trabalho é de equipe e as decisões são colegiadas. Três dos 

níveis executivos estão sendo apresentados na Seção “Nossos Dirigentes”: Leopoldina Maria Colares de 

Araújo (Presidente); Francisco Julho de Souza (Diretor Social); e José Afonso do Rego (Diretor de 

Esportes). Conheça-os melhor. (Pág. 11) 

Setorialmente, o trabalho de Francisco Julho está segmentado em 04 (quatro) grandes áreas: Saúde 

e Bem-estar; Trabalho Voluntário; Benefícios; e Reinserção no Mercado de Trabalho. Ao Boletim 

Informativo, Francisco Julho falou do que está fazendo e do que pretende fazer. São muitas frentes de 

trabalho, ressaltou o Diretor, lembrando que o planejamento é um esforço conjunto da Diretoria Executiva 

no sentido atender as principais reivindicações dos associados. E o primeiro trabalho, acrescentou, foi a 

compatibilização do orçamento com essas demandas e, aí sim, a priorização das ações, dentro de uma 

demanda fortemente reprimida que encontramos. 

Entre as atividades gerais, destaca-se o atendimento da principal reivindicação dos associados: a 

ampliação e melhoria do sistema de comunicação e interação, por meio de diversas iniciativas, como a 

criação de um novo site, adaptável a diversos tamanhos de telas, inclusive celular - recentemente 

inaugurado e ainda em teste; a criação deste Boletim Informativo, já na edição nº 02; e a criação do 

AEADF-Oficial (WhatsApp). A AEADF está diariamente em contato com os associados e estes, com a 

AEADF. 

 

- Ampliação da comunicação e interação com os associados; 

- Prestação aos associados de assessoria para gerenciamento financeiro pessoal; 



ÁREA SOCIAL – EM PREPARAÇÃO 

- Realização da festa de fim de ano dos aposentados da Caixa.

- Celebração de parcerias com Escritórios de Advocacia para atender os associados com honorários mais 

favoráveis; 

- Renúncia, por parte da AEADF, de valores a que tem direito, para favorecer os associados nos contratos 

com escritórios de advocacia; 

- Treinamento de associados no desenvolvimento de habilidades para lidar com aparelhos eletrônicos, 

internet e redes sociais.

- Realização das seguintes palestras: Saúde Caixa, Situação da FUNCEF (Diretoria de Benefícios, e 

Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias);  

- Celebração de convênio com o Laboratório Sabin para oferecer descontos aos aposentados que não 

contam com plano de saúde; 

- Celebração de convênios com restaurantes e garagem próximos à sede da AEADF com vistas a facilitar 

acesso à sede da Associação; 

- Realização de missa e culto ecumênico em Ação de Graças, com lanche, no fim de ano; 

- Gestões junto à FENACEF e aos Planos de Saúde, com vista a negociação de melhores preços e épocas 

de reajuste mais favoráveis para os associados que não contam com a cobertura do Saúde Caixa;

- Atendimento individualizado pelo pessoal do Saúde Caixa na sede da AEADF; 

- Criação de uma Clínica Social, para atender os associados a preços mais favoráveis, com profissionais 

qualificados nas áreas de Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Auriculoterapia e fonoaudiologia; 

- Realização, com preços mais favoráveis, de curso de Inglês para iniciantes e avançado na sede da 

AEADF; 

- Criação do curso de cuidadores de idosos na sede da AEADF; 

- Participação de Simpósio em Natal, organizado pela FENACEF;

10

SAÚDE CAIXA ABRE AS PORTAS 

DA ACADEMIA PARA VOCÊ.
Todo mundo sabe que a prática de atividades 
físicas faz bem. Mas toma tempo, a academia é 
longe, o plano é caro...

Todo mundo sabe também que isso é desculpa.
Com o GYMPASS e o Saúde Caixa, não tem mais 
desculpa!

São 362 academias conveniadas em Brasília/DF e 
descontos para você, que é beneficiário do Saúde 
Caixa.

Faça a sua adesão no site: 
www.gympass.com/caixa

QUANDO VOCÊ CUIDA DE VOCÊ, 
ESTÁ CUIDANDO DO SAÚDE CAIXA. 



CONHEÇA OS DIRIGENTES DA AEADF 
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Estamos lá no site e aqui na sede, 
falamos quase todo dia com você pelo 
WhatsApp, sabemos um pouco sobre 
você e, talvez, você só nos conheça de 
nome. Somos Diretores da AEADF e 
nos apresentamos. 

Muito Prazer!
Somos Diretores da AEADF.

Leopoldina Maria Colares de Araújo – Presidente

Francisco Julho de Souza – Diretor Social
 

José Afonso do Rego – Diretor de Esportes
 

Chefe de Departamento Central de O&M; Chefe dos Departamentos de Apoio às 
Agências e Cadastro, Arrecadação do FGTS e Serviços Bancários; Chefe do 
Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; Superintendente 
Regional da CEF no Estado do Rio Grande do Norte; Substituto eventual do Adjunto do 
Diretor de Operações; Diretora Substituta da Diretoria de Operações.

Cargos/trabalhos relevantes além da Caixa:
Coordenadoria de Organização e Métodos da área de Modernização do Ministério da Ciência e 
Tecnologia; Superintendente Comercial da SASSE-Cia. Nacional de Seguros Gerais, professora titular na 
cadeira   de TGP da Faculdade Católica de Brasília; Coordenadora Pedagógica   em    Cursos de    
Especialização em O&M da Fundação Getúlio Vargas – FGV/DF; Vice-Presidente   e   Presidente do 
GEPOM/DF (Grupo de Estudos e Pesquisas de O&M); Membro titular dos Conselhos de Administração da 
Companhia Docas do Ceará e Loyd Brasileiro; Examinadora do PNQ nos anos de 2001.e 2007;  
Professora titular das disciplinas Modelagem de Processos e Indicadores de Desempenho em cursos de 
pós-graduação da Fundação Universa; 
- Consultoria e treinamentos de executivos na área de Gestão empresarial a diversas empresas e 
instituições públicas, municipais, estaduais e federais;
- Palestras, treinamentos e parcerias em cursos na área de Gestão Condominial;
- Obras técnicas escritas: Livro: “Administração de condomínios” (em reedição); Cartilha: “Dicas úteis 
para administração de condomínios” (já na 4ª edição)

Cargos/trabalhos relevantes na Caixa: 

- Ecônomo da CNBB-Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; Presidente do Brasília 
Country Club, atualmente Conselheiro Nato; Vice-Presidente do Sindicato de Clubes e Entidades de 
Classe Promotoras de Lazer e Esporte do Distrito Federal - SINLAZER; Integrante do Conselho 
Econômico da Pastoral da Criança (Nacional)

- Gerente da Agência Congresso, onde se aposentou.

Cargos/trabalhos relevantes além da Caixa:

- Implantação da Agência SIA;

Cargos/trabalhos relevantes além da Caixa:
- Economista, administrador financeiro e Gestor Público; Assessor Técnico, por 2 anos, no Ministério do 
Desenvolvimento Social– MDS; Consultor do SEBRAE NACIONAL (2017/2018) no programa Senhor 
Orientador – Orientação ao Crédito.

Cargos/trabalhos relevantes na Caixa: 
-Analista Financeiro e de Programas, Gerente de Orçamento, Especialista em 
Programas e Políticas Públicas, Coordenador Gestor de Sistemas, Coordenador 
Administrativo, Gerente Operacional, Gerente de Produtos, Gerente de Clientes e 
Negócios.



25 a 30.11.2019

• Simpósio FENACEF em Natal (Hotel Vila Galé - Touros);

Dia 20.11.2019, às 15h

• Terceiro encontro "Reflexões", do Grupo Mulheres, com a pedagoga, especializada em terapia 
e psicanálise, Joaneta Kramer;

Dia 12.12.2019, às 15h

• Missa em ação de graças - final de ano, presidida pela Cardeal Raymundo Damasceno Assis 
(lanche no final);

Eventos

Avisos

Pelo mesmo número, acrescido do prefixo 61, o Associado pode 
falar com a AEADF: (61-998748158).

A  A E A D F  c o n s t i t u i u  0 3  g r u p o s  d e  W h a t s a p p 
(AEA - Oficial) com o Telefone: 9987-48158, para a 
comunicação institucional com os associados, por meio do qual 
s ã o  d i v u l g a d o s  o s  e v e n t o s  d a  A s s o c i a ç ã o : 
cursos, palestras, e comunicados de interesse geral dos 
aposentados.

Na AEADF esta 
via é de mão dupla

Dia 18.12.2019, às 15h

• Culto Ecumênico.

A AEADF fala com você e você fala com a AEADF.
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06.12.2019, às 20h30 - na APCEF

• Festa de Fim de Ano da AEADF (Jantar dos Aposentados)
(retirar convite na sede da AEADF no período de 18 a 29.11, das 9 às 17,30h;



INSTITUIÇÕES E PROTAGONISMO Ismael Rodrigues Pereira  
A relação entre a qualidade das instituições e a riqueza de um país é direta. 

Assim, cabe a pergunta: O QUE SÃO BOAS INSTITUIÇÕES?

Do protagonismo das empresas no âmbito interno, dentro desse conceito de capacidade de geração de valor a partir da 

inovação, depende o protagonismo do país no âmbito internacional. E este se constrói superando o desafio de fortalecer o 

padrão de desenvolvimento em curso, associando dinamismo da economia com distribuição de renda e riqueza, redução da 

pobreza, busca de competitividade e sustentabilidade ambiental.

Boas instituições providenciam incentivos corretos ao trabalho honesto, 

promovem os mais eficientes e impulsionam o crescimento de um país. Por outro lado, 

instituições ineficientes promovem a corrupção, recompensam os menos aptos e 

punem os indivíduos que se esforçam para uma sociedade melhor. A implicação disso é 

óbvia: países com melhores instituições serão mais ricos que países com instituições 

inadequadas.

As instituições empreendedoras adotam como elemento propulsor a inovação, 

entendida como atitude de combinar: QUALIDADE, PROTAGONISMO E RESPEITO (QPR), 

em uma nova e mais produtiva configuração que resulta na criação de valor e contribuição à sociedade.

O resultado dessa atitude empresarial será uma indiscutível contribuição com a promoção dos princípios da 

democracia, da paz e da legalidade internacional, visando uma estratégia neoliberal das instituições públicas e privadas.

Especificamente em relação à nossa Associação, a contribuição para com nosso país se dá na medida do fiel 

cumprimento de seus objetivos sociais que, em última análise, estruturam a interação entre pessoas visando a defesa de 

interesses comuns e o desenvolvimento de atividades de formação, entretenimento, lazer, filantropia e assistência social e 

reinserção no mercado de trabalho. Melhorar pessoas é melhorar o país.

(Associado da AEADF, professor 
aposentado da UNB)

Para divulgar aqueles que se destacam na 
c o m u n i d a d e ,  c r i a m o s  e s t e  e s p a ç o .  
Vamos publicar ou divulgar artigos, poesias, 
exposições e outros trabalhos do associado.

O que estão fazendo nossos associados depois da 
v i d a  d e d i c a d a  à  C a i x a  e  d a  m e r e c i d a 
aposentadoria? Tem muita gente nossa por aí, 
trabalhando, escrevendo, fazendo exposições de 
arte, participando, enfim, do quotidiano da 
sociedade. 

A AEADF valoriza o Associado que valoriza a AEADF. 

Inauguramos o espaço, publicando o artigo: 
“Instituições e Protagonismo” de Ismael Rodrigues 
Pereira; a poesia de Nara Fontes em comemoração 
aos 34 anos da AEADF; e uma referência a Nara Luiza 
que, para alegrar a festa, interpretou uma bela e 
emocionante canção de Roberto Carlos. Nara Luiza 
Reis, filha do Diretor Francisco Julho, é professora de 
Língua Portuguesa por amor e especialista em 
Leitura e Produção de Textos. A música é sua grande 
paixão e, desde os 12 anos, faz parte de sua vida. 

Nara Luiza
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Um Cordel para AEADF 
(NOSSOS TALENTOS – II)

Instituições e Protagonismo 
(NOSSOS TALENTOS - I)



HOMENAGEM

(Associação de Empregados Aposentados da CAIXA no DF)

Nara Elisabeth Fontes brindou a Associação com um presente “2em1”, que reuniu sua arte de 
escrever com sua arte de declamar, embaladas no formato cordel e entregues na suavidade de sua voz e 
de seus gestos.  

Publicamos abaixo o poema de sua autoria, criado para a comemoração do 34º aniversário da 
AEADF: a nossa história em verso.

CORDEL DE ANIVERSÁRIO DE 34 ANOS DA AEADF 

Desde que se aposentou, a gaúcha Nara Fontes, radicada em Brasília desde 2004, passou a dedicar-
se à poesia, participando de grupos literários e de diversas antologias, no Brasil e em Portugal. Atualmente 
ela prepara a publicação de seu primeiro livro. 

(23/10/1985 – 23/10/2019)
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AEADF ganha de 
aniversário um cordel.

Onze amigos, muitos sonhos
Todos bem entrelaçados
Decidiram por seguir

Num espaço de harmonia
E pelo afeto irmanados

Por toda vida abraçados

Uma vida de trabalho
Não lhes tirou a disposição
Poderiam descansar
Mas, tinham outra missão

Tudo que a CAIXA lhes deu

Para ao bem maior chegar

Anos de trabalho a fio

Numa grande Associação

É preciso ter paciência

Ensinou-lhes que andam juntos

E sonho compartilhado
Trabalho e perseverança

Desistir? Nunca...jamais!

Não lhes faltou resistência

Deu a eles persistência

Com muita luta se alcança

Do conforto à segurança

De reunir os colegas

Então o sonho emergiu

Conquistando o associado

Estamos comemorando

No ano de oitenta e cinco

Foi na casa de um deles

Lá as regras combinaram

E foi assim que o empregado
Pode logo constatar

Tudo bem organizado

Que aposentar lhe abriria
Portas de um novo lugar

Que o grupo se reuniu

Onde amigos de jornada

E todo mundo aderiu

E aí nasceu a AEA

Estatuto registrado
Atenção e bons serviços

Cada um contribuindo

Poderiam se ajudar

Trinta e quatro anos, hoje

Com alegria contando

Numa forte associação

E essa história tão bonita
Experiências trocando

Gratidão aos fundadores
Pelo trabalho realizado

Para que o aposentado
Na luta por seus direitos
Seja bem representado

Assim sendo me despeço

Sonho e luta quando juntos
Sempre dão bom resultado
Desde que andem respeito,
Trabalho e amor...lado a lado

Com orgulho seguiremos

Deixando aqui meu recado

21/10//2019
Nara Fontes



 Calendários de Atividades Esportivas Set 2019 a Maio/2020

Socaite

Canastra

Voleibol

Tênis de Mesa

Dominó

Truco

Natação

Futsal

Corrida

Tênis de Quadra

Basquete

Damas

Sinuca

Xadrez

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

 

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Treinos livres

Modalidades Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20 Abr/20 Mai/20

19/dez

19/dez

21/dez

19/dez

19/dez

19/dez

19/dez

19/dez

19/dez

19/dez

19/dez

19/dez

19/dez

5/02-Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

5/02-Treinos livres

8/02 -Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

3/02 - Treinos livres

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

seletiva e preparação jogos

Recesso: De 19/12 a 03/02/2020 Retorno atividades:  03/02/2020

Na AEADF, você pode 
praticar o seu esporte 
preferido:
futebol, tênis de quadra, 
tênis de mesa, voleibol, 
natação, corrida de rua, 
xadrez, damas, canastra, 
truco, dominó, sinuca. 

Algum destes? Ou mais de um?

Esportes
na AEADF

Garantirá também que a sua AEADF

vai fazer bonito em Fortaleza.  

Para inscrição, é só falar com

Lucidalva  ou com (3033.0037 e 99874.8158)

Afonso ou ainda pelos e-mails (99124.5936) 

aeadf@aeadf.com.br e 

diretoriadeesportes@aeadf.com 
Você garante lazer e integração com os colegas 
E, quem sabe, uma vaga na equipe que 
vai disputar os Jogos FENACEF 2020.  

INSCREVA-SE JÁ.
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