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EDITORIAL

Conselho Deliberativo
  Feliz Natal e próspero ano novo!

O mês de dezembro, entre luzes e 
b r i l h o s ,  é  u m  c h a m a d o  à  re f l e x ã o . 
Comemora-se o Natal, que é festa da vida, e a 
passagem do ano, que é festa da esperança. 
Nascimento é esperança. Esperança é 
renascimento. A sabedoria popular juntou o 
que mais frequente se vê nas congratula-

ções: “Feliz Natal e próspero ano novo”. Só o renascimento no Natal 
leva à prosperidade no Ano Novo.

Entrar para dentro de si mesmo, descobrir erros e acertos e sair 
preparado e fortalecido para ser melhor – isto é renascimento. Ser 
melhor cada dia do ano é prosperidade. Mudança para melhor – esta 
é a reflexão a que convida o mês de dezembro, às vezes turvada pelo 
brilho dos leds e esquecida nas caixas de presente. 

Na forma mais simples e comum, mas com o sentido renovado 
de que tudo mude para melhor, cumprimento os meus colegas 
aposentados da Caixa e seus familiares: Feliz Natal e próspero ano 
novo. 

Em âmbito institucional e associativo, a reflexão de dezembro 
é o balanço do que se fez e do que se deixou de fazer. À frente de 
nossa Associação, o que fizemos vem sendo transparentemente 
retratado nas mídias sociais, no site, no WhatsApp e no Boletim 
Informativo. Não fizemos tudo o que devíamos e gostaríamos de 
fazer, mas fizemos tudo o que pudemos fazer nos nove meses de 
nosso mandato. A Associação vem-se renovando e todos percebem 
isso. 

Devemos essa renovação aos nossos incansáveis diretores 
que se entregam sem restrições no esforço diário e contínuo de 
introduzir melhorias para os nossos associados e pensionistas. 
Devemos também aos abnegados colaboradores que dedicam 
tempo e talento na solução de nossos problemas. São pessoas que, 
muitas vezes, sacrificando as próprias famílias ou seus afazeres 
domésticos, vêm participar de grupos e comissões de trabalho. 
Muita gente devota carinho especial à nossa Associação. 

Dentre os colaboradores, destacamos o nosso competente 
pessoal de secretaria e apoio administrativo, todos empenhados na 
melhoria da qualidade de atendimento. 

Participantes também de nossas conquistas são os Diretores 
da FUNCEF e os gestores do Saúde Caixa, com suas riquíssimas 
palestras e orientações sobre o que temos de mais precioso: o 
patrimônio previdenciário e o plano de saúde. Trata-se de pessoas 
que sempre deram um jeito de criar, em suas carregadas agendas, 
um espaço para estar conosco. Entre eles, encontram-se seus 
competentes e prestimosos assessores que sempre colocam em 
prioridade as nossas demandas. 

As mudanças e inovações na Associação se fazem também 
com o apoio de nossos associados. Estamos crescendo e somos 
hoje 1500 associados e, dentre esses, 160 que, mesmo deixando 
Brasília, fizeram questão de continuar conosco.  

Trabalho de Associação é feito com apoio, doação de tempo e 
talento. A todas as pessoas que nos apoiam, prestigiam com sua 
presença em nossos eventos e que dedicam à AEADF tempo e 
talento, queremos levar o nosso agradecimento e convidá-las a 
continuar nos ajudando a fazer melhor em 2020. 

Leopoldina Maria C. de Araújo
Presidente
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o último dia 06, celebramos a festa de fim 

Nde ano dos aposentados e pensionistas 
vinculados à AEADF. Superando as 

expectativas mais otimistas, compareceram à 
APCEF, onde foi realizada a festa, cerca de 
quatrocentas pessoas, praticamente o dobro do 
número histórico de presenças.

F o i  u m  m o m e n t o  d e  m u i t a  a l e g r i a  e 
descontração, animado com boa música, boa 
comida, e apresentação de grupo de dança. 
Diversos brindes foram sorteados, inclusive o 

passaporte para Fortaleza para os Jogos da 
FENACEF em maio de 2020: 02 (duas) passagens, 
com hospedagem.Na saudação aos presentes, a 
Presidente da AEADF, Leopoldina Maria Colares 
de Araújo, ressaltou a importância da festa como 
forma de resgatar o convívio, o espírito de união e 
solidariedade que constituem a marca da família 
economiária. E, ao final, desejou a todos um ano 
de mudança para melhor com início num feliz 
Natal e continuação num próspero ano novo.
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FESTA DE FIM DE ANO DA AEADF | Descontração e Alegria



XLI SIMPÓSIO DA FENACEF

  Simpósio altera Estatuto da FENACEF e associado vai votar em 2020. 

O XLI Simpósio da FENACEF mexeu com a vida das AEA, cujos associados, em todo o Brasil, 
poderão votar para a escolha dos dirigentes da Federação, já nas eleições de 2020. Veja o que foram os 
painéis, as decisões e proposições do evento.
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N
o período de 25 a 30 de novembro deste 
ano, a Federação das Associações de 
Economiários Aposentados da Caixa – 

FENACEF e as Associações que congrega, as 
AEA, estiveram reunidas no Hotel Vila Galé, em 
Toruros/RN para a realização do seu XLI 

Simpósio, quando ouviram palestras de repre-
sentantes da FUNCEF e do Saúde Caixa, discuti-
ram assuntos de interesse dos aposentados, 
problemas que os afligem e  propostas de solu-
ção, melhoria e facilitação de seu cotidiano.

ASSOCIADO

COM DIREITO

A VOTO

 O momento mais marcante do evento para o 
movimento associativo foi a reunião do 
Presidente da FENACEF com os Presidentes 
das AEA, em que se aprovou a alteração do 
Estatuto para estabelecer o voto dos associa-
dos de todo o Brasil nas eleições para os cargos 
de dirigentes da Federação. Da Comissão que 
examinou e formulou a proposta dessa altera-
ção, participou o Vice-Presidente da AEADF, 
Carlos Cezar de M. Carvalho, conhecido como 
Maringá. 

A respeito das eleições do próximo ano, 
naquela mesma reunião, firmou-se consenso 
em torno do nome do aposentado do Paraná, 
Jesse Kriger, para concorrer ao cargo de presi-
dente da FENAE.  

 Os painés de exposição e debates tiveram 
grande participação e envolvimento dos apo-
sentados, tendo sido contemplados os seguin-
tes assuntos: Projetos legislati-
vos de interesse em tramita-
ção – posição e ações; 
Trabalho dos Diretores e 
Conselheiros eleitos da 
F U N C E F ;  C e n á r i o s  e 
P e r s p e c t i v a s ,  c o m  o s 
D i r e t o r e s  d a  F U N C E F ; 
Qualidade de vida e saúde no 
envelhecimento, palestra apresentada pelo Dr. 
Marcos Cabrera; O Plano Saúde Caixa – atuali-
zação, cenários e perspectivas. 
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 O Simpósio, como de tradição, dedicou 
espaço para a apresentação em plenário, 
depois de análise em Comissões, das proposi-
ções levadas pelas associações estaduais. A 
AEADF apresentou 09 (nove) propostas, tendo 
sido 07 (sete) aprovadas e 02 (duas) retiradas 
por já terem sido contempladas. Ou seja, 100% 
das proposições levadas pela AEADF lograram 
êxito nas decisões plenárias. São elas: parcela-
mento, pelo Saúde Caixa, dos valores de copar-
ticipação situados acima da margem consig-
nável do aposentado; gestões no sentido de 
refiliação ao Saúde Caixa, em condições mais 
favoráveis que as ofertadas pela Sul América, 
de aposentados que aderiram a Planos de 
Demissão Voluntária sem essa cobertura; 
formação de comissão, com maior representa-
tividade das AEA, para a escolha do local de 
realização dos Jogos da FENACEF; programa-
ção da solenidade de abertura dos Jogos 
FENACEF na noite anterior ao dia de início das 
competições; Previsão, na programação dos 

Jogos FENACEF, 
do dia de folga 
p a r a  a l e t a s  e 
demais partici-
pantes; estímulo, 
entre os associ-
ados, ao trabalho 
v o l u n t á r i o , 
m e d i a n t e  a 
criação e manu-
tenção nos sites 
das associações 
e federação, de cadastros de oferta e demanda. 
Ou seja: de um lado, a relação de pessoas que 
ofertam esse serviço (ofertantes do voluntaris-
mo) e, de outro, a relação de pessoas e/ou 
instituições que precisam ou demandam por 
esse serviço (demandantes do voluntarismo); 
obrigatoriedade, na composição da Diretoria da 
FUNCEF, de que um dos membros seja aposen-
tado da Caixa, filiado a uma das AEA. 

 A AEADF cumprimenta a FENACEF pela 
exitosa realização do Simpósio, esperando ver 
implantadas pela Federação as proposiçoes 
aprovadas, bem como encaminhadas, à FUNCEF 
e à Caixa, as demandas acatadas pela plenária e 
dependentes de decisão daquelas entidades, 
uma vez  que sintetizam o interesse e desejo dos 
aposentados. 

XLI Simpósio da FENACEF | continuação



FUNCEF DÁ SINAIS POSITIVOS
Com uma rentabilidade média de 0,77% acima da meta atuarial, de 6,84%, os Planos geridos 
pela FUNCEF esboçaram, no acumulado de setembro/19, uma reação positiva, à exceção 
do REG/REPLAN não saldado que ainda amargou, na Vale, um vermelho de 0,57% abaixo da 
meta atuarial.

Relatório de Administração do Saúde Caixa
A maior ameaça ao Saúde Caixa não é a CGPAR nº 23, e sim o teto de participação estabelecido no 
Estatuto da Caixa, aprovado em 2017, de 6,5% da Folha de Pagamento, considerado, no Relatório de 
Administração, como critério de sustentabilidade da Patrocinadora.

A
 Caixa apresentou recentemente o 
Relatório de Administração do Saúde 
Caixa, com o demonstrativo financeiro 

aprovado pela Vice-Presidência de Pessoas 
(VIPES), Vice-Presidência de Finanças e 
Controladoria (VIFIC), Vice-Presidência de 
Riscos (VICOR) e Diretoria Jurídica (DIJUR), 
contendo os resultados acumulados do Plano 
de 2004 a 2018. 

 Com saldo inicial positivo de R$ 44,2 
milhões, em 2004, o Plano registrou despesas 
maiores que receitas nos exercícios 2004, 2006 
e de 2016 a 2018, sendo que, nesse último ano, 
o déficit foi de R$ 128,6 milhões, decorrentes de 
uma despesa assistencial da ordem de R$ 
1.882,0 milhões contra uma arrecadação de R$ 
1.753,3 milhões.

 Para o cálculo da Reserva Técnica, os 
saldos anuais, inclusive o acumulado inicial, 
foram remunerados à taxa SELIC, gerando um 
acumulado, em 2018, de R$ 472,4 milhões. A 
esse valor, a Caixa acrescentou R$ 61,3 milhões, 
correspondentes à sua parcela na formação da 
Reserva de Contingência. Assim, o Fundo 
Contábil do Plano, destinado a amenizar eventos 
de risco e garantir sustentabilidade, soma o 
valor de R$ 533,7 milhões, ainda não sensibiliza-
do pela parte dos Beneficiários, de R$ 26,3 
milhões. 

 Segundo o relatório, a formação de tais 
reservas cumpre Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT 2018-2020) que estabelece que saldos 
superavitários serão acrescidos à Reserva 
Técnica e que será constituída uma Reserva de 
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N
o último dia 03 de dezembro, a FUNCEF 
divulgou o resultado acumulado até 
setembro: R$ 4,47 bilhões, que represen-
ta uma rentabilidade média de 0,77% 

acima da meta atuarial. Enquanto o REB, o Novo 
Plano e REG/REPLAN Não Saldado, em relação à 
meta atuarial, produziram rentabilidade de 
3,75%, 4,16% e de 0,8%, respectivamente, o 
REG/REPLAN Saldado não conseguiu gerar 
rentabilidade positiva, ficando 0,57% abaixo do 
que se esperava.

O desempenho negativo do REG/REPLAN 
Saldado deve-se à alta exposição desse Plano 
às ações da Litel (Vale), que geraram um impac-
to negativo de R$ 728 milhões. 

O ativo total da FUNCEF atingiu R$ 69,3 
bilhões. As aplicações em Bolsa de Valores, de 

R$ 8,34 bilhões, apresentaram o maior cresci-
mento: 22,12% até setembro, batendo os índices 
de referência: em 1,62%, o IBrX; e em 2,94, o 
Ibovespa. Em seguida, com ganhos de 10,91%, 
vêm os investimentos estruturados, influencia-
dos com os desinvestimentos nos FIP Barcelona, 
Operações Industriais e TG Participações. 
Somente a alienação do FIP Operações 
Industriais proporcionou à FUNCEF rentabilidade 
de 157% no exercício. 

Segundo a Comunicação Social da FUNCEF, 
a carteira de renda 
fixa, correspondente 
a 60% dos recursos 
totais, rendeu, no 
exercício, 1,37% além 
da meta atuarial. 



Contingência de 5% sobre as contribuições 
arrecadadas, na proporção de 70% da Caixa e 
30% dos Beneficiários.  

 
 O Relatório apresenta, ainda, dados do 

Balanço da Caixa, referentes ao registro da 
provisão feita para garantia dos benefícios 
futuros do Plano. A representatividade dos 
recursos provisionados em razão do Saúde 
Caixa, em relação ao total de provisionamento 
em razão dos benefícios pós-emprego, caíram 
44,1%, conforme demonstra a evolução mostra-
da no Relatório: em 2013, o provisionamento do 
Saúde Caixa, em relação àquele total, represen-
tava 86,1%; em junho/2017, 54,7%; e, em 
junho/2019, 42,0%, correspondentes a R$ 12,5 
bilhões. 

 A causa mais importante dessa abissal 
queda relativa do provisionamento, conforme 
ainda o Relatório, é a fixação pela Caixa, em 
2017, do limite de 6,5% sobre a folha de paga-
mento, conquanto a Resolução CGPAR 23/18 
estabeleça o percentual mínimo de 8% sobre a 
folha. Tal medida, infere-se do Relatório, decorre 
da necessidade da Patrocinadora de gerar 
patrimônio líquido em níveis adequados a seu 
enquadramento no Acordo de Basileia, de forma 
a mantê-la operante no Sistema Financeiro 
Nacional.

 
 O Balanço de setembro da Caixa registra 

como despesa com folha de pagamento o valor 
de R$ 15 bilhões. Projetando esse valor para 
dezembro, no fechamento do Balanço Anual, 
teremos, estimativamente, cerca de R$ 20 
bilhões com o custeio da Folha, o que definiria o 
teto de participação da Caixa no Saúde Caixa em 
cerca de R$ 1,3 bilhão, valor que corresponde à 
participação da Patrocinadora em 2018, aproxi-
madamente. Considerando que o crescimento 
médio das despesas assistenciais nos últimos 
três anos foi de mais de 10% e que a folha não vai 
crescer nesses níveis, teremos, então, valores a 
descoberto nos próximos anos.  

 

Ainda são apresentados no Relatório os 
números e a extensão das coberturas do Plano, 
que vão além do rol da Agência Nacional de 
Saúde. O Saúde Caixa é o 4º maior plano de 
autogestão do país; proporciona a cobertura de 
saúde para mais de 292 mil vidas, com um custo 
mensal per capita de R$ 535,80. Apresenta, 
também, o perfil etário da massa de beneficiári-
os: 18,32%, na faixa de 59 anos ou mais; e 
20,96%, na faixa de 0 a 18 anos, sendo o grupo 
familiar composto, na média, por 2,36 beneficiá-
rios (1 titular + 1,36 dependente).

 Fica claro, no Relatório, que o Saúde Caixa 
é o melhor instrumento de Recursos Humanos 
da Empresa para atrair e reter talentos. Constitui 
grande desafio compatibilizar a referida limita-
ção do teto de participação da Patrocinadora 
com a qualidade e extensão da cobertura, 
impactada pela inflação médica – influenciada 
pela introdução de novas tecnologias e novos 
serviços; a judicialização desses serviços; a 
contínua e necessária ampliação do rol de 
cobertura; e o aumento da expectativa de vida.   

 Projetos de busca de maior eficiência 
vêm sendo implementados pela área gestora, 
como a redução da estrutura administrativa; 
contratação de auditoria médica, com economia 
de R$ 262 milhões em 2018; terceirização da 
Central de Atendimento, com economia de R$19 
milhões; negociação com prestadores, com 
economia de R$ 18 milhões em 2018.

Tais economias, já computadas no balan-
ço de 2018, representam importante esforço que 
deve ser continuado, ainda que de resultados 
pequenos ante a grandeza dos números do 
Plano.

Parceiros AEA-DF
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Relatório de Administração do Saúde Caixa | continuação



ENTREVISTA | JOSÉ AFONSO
A área de esportes vai bem, obrigado!
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ando sequência à apre-

Dsentação das áreas da 
AEADF,  vamos focar, 

n e s t a  e d i ç ã o  d o  B o l e t i m 
Informativo,  a Diretoria de 
Esportes, comandada por José 
Afonso Rodrigues Rego que, 
como Diretor, participa também 
d e  t o d a s  a s  d e c i s õ e s  d a 
Associação.  O trabalho dele no 
esporte é sério. Afonso tem o 
desafio de preparar equipes para 
a disputa dos Jogos da FENACEF 
em 2020, representando os 
aposentados da Caixa e pensio-
nistas vinculados à AEADF no 
Distrito Federal. Ao Boletim, ele 
disse estar animado e esperan-
çoso de que possa formar todas 
as equipes e preparar os atletas 
para essa importante participa-
ção. Veja a entrevista com José 
Afonso.

Boletim Informativo: Afonso, 
qual é o papel do esporte para a 
AEADF?

José Afonso: Acreditamos no 
esporte como atividade integrati-
va, que reune pessoas com a 
finalidade precípua de convivên-
cia, diversão e lazer, e de combate 
à vida sedentária, sobretudo 
quando se trata  de  aposenta-
dos. E nisso, participa e ajuda no 
cuprimento  da missão da 
Associação. A segunda finalida-
de da atividade esportiva, que 
mantém a primeira, é o atingi-
mento de objetivos (metas), ou 
seja,  joga-se por esporte, por 
diversão e lazer, mas também em 
razão de um objetivo competiti-
vo: uma partida oficial, uma 
disputa, um torneio. Os objetivos 
do esporte guardam perfeita 
sintonia com os objetivos estatu-
tários da AEADF. 

Boletim Informativo: Você podia 
suscintamente descrever os 
o b j e t i v o s  d a  D i r e t o r i a  d e 
Esportes? 

José Afonso: Incentivar e promo-
ver a prática de esportes, man-
tendo o grupo ativo durante a 
maior parte do ano, e proporcio-
nando, além da melhoria natural 
do desempenho, a qualidade de 
vida e fortalecimento dos laços 
de amizade entre os associados. 

Boletim Informativo: A prática 
das atividades exige espaços 
adequados. Como e onde isso 
acontece, Diretor?

José Afonso: Firmamos parceria 
com a APCEF, que nos disponibili-
za a sua sede, com ótimas qua-
dras, campos e outros espaços 
apropriados. Para as modalida-
des que não dependem de gran-
des espaços (quadras esporti-
vas), utilizamos a sede da AEADF, 
dotada de salas de jogos e ambi-
entes próprios para a prática de 
jogos de salão, como damas, 
dominó, canastra, truco, e exce-
lente mesa de sinuca. 

Boletim Informativo: Com esses 
objetivos e seu propósito de 
trabalho, a sua área se situa bem 

próxima dos propósitos da área 
social, não é mesmo?

José Afonso: Sim, somos uma 
Associação. A divisão é apenas 
para simplificar a  gestão. Todos 
os nossos esforços têm um único 
alvo: os aposentados, a quem 
devemos prestar serviços que 
melhorem o seu cotidiano, nos 
aspectos pessoais, sociais ou 
esportivos. 

Boletim Informativo: Você falou 
em metas. Qual é a próxima 
meta?

José Afonso: É, temos que ter 
meta para ter foco no trabalho. O 
desafio agora  é participar bem 
dos Jogos da FENACEF em maio 
de 2020. Mas o esporte tem que 
ser gerido como qualquer outra 
atividade. Há etapas a cumprir. 
Primeiro,  vem o esforço de criar 
motivação para despertar o 
interesse e a formação das 
equipes. Depois, a programação 
das atividades e, em seguida, o 
desenvolvimento do treinamento. 
Para todas essas etapas, há uma 
rede de atividades, como publici-
dade, inscrição, preparação do 
calendário, etc.

É importante formar equipes ou 
grupos para podermos providen-
ciar a infraestrutura e as condi-
ções para a execução das ativida-
des. Complementarmente, aque-
les que desejarem e se acharem 
em condições, poderão participar 
dos Jogos da FENACEF. As seleti-
vas para esses jogos estão 
programadas para os meses de 
fevereiro e março, conforme 
cronograma de atividades já 
divulgado.
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Boletim Informativo: Em que 
modalidades você já está treinan-
do o pessoal?

José Afonso: Já montei um 
calendário que está funcionando 
desde setembro. Compreende as 
seguintes modalidades: futebol 
soçaite, futsal, natação, corrida, 
tênis de quadra, tênis de mesa, 
voleibol, basquete, dominó, truco, 
canastra, damas, sinuca e xadrez. 

Boletim Informativo: Com equi-
pes formadas em todas essas 
modalidades?

José Afonso: Estamos já em 
atividade com equipes de futebol, 
voleibol, tênis de quadra e nata-
ção, mas podemos ainda receber 
inscrição para essas modalida-
des. As modalidades - corrida de 
rua, dominó, truco, canastra, 
xadrez,  damas e sinuca - têm 
atividades programadas para 

início de  fevereiro/2020. As 
equipes dessas modalidades 
estão ainda em formação.  

Boletim Informativo: Quais as 
dificuldades que você enfrenta?

José Afonso: Primeiro, arrancar 
o pessoal de casa não é fácil. 
Depois, a mania de todo o brasi-
leiro de deixar tudo para a última 
hora. Estamos com as inscri-
ções abertas desde setembro e 
ainda não conseguimos passar 
d a  e t a p a  d e  i n s c r i ç ã o . 
Continuam abertas e olha que o 
esforço de divulgação tem sido 
grande: WhatsApp, site, telefone, 
Informativo, e-mail. Precisamos 
formar grupos, seja no atletismo, 
seja nos jogos de salão (damas, 
dominó, truco, canastra, xadrez), 
bem como fortalecer aqueles já 
existentes, tais como futebol, 
voleibol, tênis e natação que já 
estão com práticas estabeleci-

das. É necessário que o associa-
do se inscreva e que não demore. 

Boletim Informativo: Quer deixar 
uma mensagem final ou um 
chamamento à participação?

José Afonso: Para 2020, além da 
intensificação das atividades já 
relacionadas, estaremos ulti-
mando esforços para participa-
ção em amistosos, torneios 
internos, visitas a outras associa-
ções, ou, quem sabe, criar mais 
uma etapa preparatória, como 
"jogos regionais". Quem desejar 
participar, inscreva-se, utilizando 
nossos canais de comunicação. 
Repito:  temos que preparar a 
logística de formação das equi-
pes e programação dos treina-
mentos. Portanto, temos pressa. 
Os Jogos vêm aí. E é preciso que 
os associados façam as suas 
inscrições. Vamos, colega apo-
sentado, ajude-nos a ajudar você. 

Entrevista José Afonso | continuação



 Calendários de Atividades Esportivas Set 2019 a Maio/2020

Socaite

Futsal

Natação

Corrida

Canastra

Tênis de Quadra

Voleibol

Basquete

Tênis de Mesa

Dominó

Truco

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

21/dez

19/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

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

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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Carlos Cezar de M. Carvalho  | Vice-Presidente

Muito prazer! Somos da Diretoria da AEADF

10

Ele é o Maringá, conhecido assim na Caixa 
e nos movimentos associativos. Nestes, deixou 
a sua marca no Movimento pelas Seis Horas do 
pessoal da Caixa, promovendo a adesão dos 
gerentes ao movimento; lutou pelo Direito à 
Sindicalização; e foi um dos idealizadores e 
defensores da criação da AGECEF. Maringá é 
atleta e, nessa condição, participou de todos os 
Jogos da Caixa, depois, Jogos da FENAE e, 
agora, Jogos da FENACEF. Atualmente, o show 
de bola do Maringá é aqui na AEADF, onde 
participa de todos os projetos de modernização 
da área administrativa e da área esportiva; e 
aux i l ia  nas  t ra ta t ivas  de  negóc io  da 
Associação. Com esse sorrisão que você está 
vendo, ele está sempre pronto e animado para 
resolver os problemas que envolvem os associ-
ados e a bolar soluções para as situações que 
surgem, como fez na Caixa, quando empregado, 
participando de grandes desafios, como se verá 
em seguida. 

Cargos/trabalhos relevantes na Caixa: 
Gerente Geral de diversas agências, entre 

elas, a Agência Lago Sul; 
G e re n t e - A d j u n t o  d a 
A g ê n c i a  C o n j u n t o 
Nacional; Coordenador 
do  Grupo-Matr iz  do 
Projeto de Automação 
Bancária; Integrante do Grupo de Estudos e 
Estruturação da Caixa para Relacionamento 
com o Cliente (Adequação ao Código do 
Consumidor), embrião da Superintendência de 
R e l a c i o n a m e n t o  c o m  C l i e n t e s ; 
Desenvolvimento do “Fale com a Caixa”, hoje 
estrutura de Ouvidoria;

Cargos/trabalhos relevantes além da Caixa:
No Ministério da Reforma Administrativa, 

Integrante do Grupo de Adequação da folha de 
pagamento da União ao Regime Jurídico Único; 
Na Iniciativa Privada: Diretor Comercial do 
Grupo TBA-Tecnologia Brasil Avançada, com 
atuação nacional; ocupou, ainda, diversos 
cargos em empresas da iniciativa privada. 

Izildinha Esmeraldo de Oliveira   | Vice-Presidente

I z i l d i n h a  é  o 
“posso ajudar?” em 
pessoa. E, melhor, com 
c o n h e c i m e n t o  d e 
causa. Se você precisa 
de alguma coisa na 
Associação, fale com 
ela. Não importa sobre 

que assunto. Ela corre atrás e busca resolver ou 
dá as orientações pertinentes e precisas ou 
encaminhamento que o caso requer. Cuida, na 
AEADF, da coordenação da área administrativa 
e de atendimento ao Associado. É amável com 
as pessoas e, ao mesmo tempo, muito clara e 
direta. Participa de todas as reuniões e está 
sempre disponível para integrar comissões de 
trabalho. É de sua natureza a análise atenta e 
criteriosa dos assuntos que lhe incumbe con-
duzir. Muito próxima da Presidente, com quem 
trabalhou longo tempo na Caixa, a ela presta 
assessoramento amplo e seguro. No movimen-
to associativo, ela foi pra rua lutar pelas 6 horas 
e pelo direito à sindicalização. 

Cargos/trabalhos relevantes na Caixa: 
Izildinha é da turma do primeiro concurso 

público, de âmbito nacional, da Caixa. Admitida 
em 1972, ela trabalhou na Filial São Paulo, na 
centralização da Contabilidade das Agências do 
Estado; participou do Projeto de Organização 
Prática de Agência e da implantação das rotinas; 
Na Matriz da Caixa, foi Analista de Organização e 
Métodos, tendo participado, nessa função dos 
seguintes Projetos ou Grupos de Trabalho: 
Reestruturação da Caixa; Implantação do 
Sistema de Arrecadação do FGTS; Incorporação 
do BNH; Manualização das áreas da Caixa; 
Assessora nos Departamentos de Arrecadação 
do FGTS e de Serviços /Bancários; Chefe de 
Divisão do Departamento de Pessoal e, nessa 
condição, Presidente do Comitê Disciplinar; 
Chefe de Divisão na área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos; Participação na Gestão do 
Plano de Saúde e Segurança do Trabalho; Chefe 
da Centralizadora de Saúde e Segurança no 
Trabalho. 

Cargos/trabalhos relevantes além da Caixa:
-Consultoria em Gestão Empresarial na 
INFRAERO, BRB e CODEVASP



ma das atividades da nossa Associação 

Udurante o ano foi  o AEADF-Encontro 
Reflexões, do grupo de mulheres, idealizado e 

conduzido pela pedagoga, especialista em terapia e 
psicanálise, Joaneta Kramer. O foco do grupo é o 
universo feminino. 
Os encontros são semanais e se desenvolvem por 
meio de reflexões sobre as experiências da vida 
cotidiana, a partir de textos e dinâmicas de grupo que 
abordam, com leveza e descontração, temas relacio-
nados ao mundo feminino - pessoais, familiares e 
sociais: família, trabalho, medos, receios, autoestima.  

Segundo Joaneta, trata-se de desenvolver a 
autoestima, por meio da troca de experiências, leitura 
dirigida de textos e aplicação de dinâmicas de grupo 
e, a partir da reflexão sobre os temas propostos, 
construir uma nova postura diante da vida. Resgatar 
forças, ânimo e alegria, desenvolver a interação com 

Somos poucas ainda, afirmou Terezinha Duze, uma das participantes, mas esperamos ampliar o nosso 
grupo. As pessoas não têm conhecimento ainda da existência desse grupo e a falta de estacionamento 
aqui no setor comercial é uma grande dificuldade. 

“ 

Os encontros com a Joaneta contribuíram para melhorar a autoestima e me deram mais firmeza nas 
minhas convicções, levando-me a uma grande transformação          (Maria da Conceição Costa Lima Carneiro, participante)

”
Veja, a seguir, outros depoimentos dos participantes.

“ 
”

Para mim, a vida ficou mais leve. Supero com mais tranquilidade problemas que, antes, eu via como muito 
difíceis e achava que não conseguiria resolver          (Rosa Maria de Amorim, participante)

“ 
”

Quarta-feira é sagrado. Não perco as reflexões do Grupo de Mulheres. Sinto-me mais forte e segura, 
depois que comecei a desfrutar dessa convivência          (Maria Célia Augusto de Oliveira, participante) 

“ 
”

Os encontros do Grupo Reflexões estão sendo úteis não só para mim. A transformação por que a gente 
passa contamina as outras pessoas de nossa convivência, em casa e fora de casa          
(Terezinha Duze Silva Vieira, participante)

“ 
”

outras pessoas – este é o objetivo de nosso 
trabalho. 

Ao Boletim Informativo, as mulheres 
participantes deram testemunho da importân-
cia e da influência das reflexões em suas vidas, 
sentindo-se mais fortalecidas na superação dos 
efeitos da vida moderna, como a ansiedade e o 
stress, e mais capacitadas para pensar. 
As atividades em grupo, revelaram elas, propor-
cionam momentos de interação e diversão que 
levam à melhor compreensão da importância do 
outro e, portanto, ao respeito mútuo.
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As dinâmicas nos fazem interagir, mostram que precisamos do outro e aprendemos a ouvir e trabalhar de 
mãos dadas         (Maria Lopes Pinollo, participante)

“ 
”

Joaneta Kramer trabalhou, por 10 anos, na ONG “Obra Kolping do Brasil”, onde se dedicou ao trabalho voluntário. 
Como psicoterapeuta e orientadora pedagógica, realizou trabalho com profissionais de Educação, em escolas de 
São Paulo (Carapicuíba) e de Goiás (Valparaíso).  Nesta última, mantém um grupo de mulheres há 14 anos. 
Atualmente, o seu foco de trabalho é o Universo Feminino, realizando terapia com grupo de mulheres, como o Grupo 
de Mulheres AEADF-Reflexões.  



PALESTRA | Marco Antônio

o último dia 13 de novembro, em palestra realizada na 

Nsede da AEADF, Marco Antônio Amorim, economista e 
contador, falou sobre o que é sucesso. Segundo ele 

mesmo descreveu na apresentação, foi uma conversa intera-
tiva com os aposentados, com abordagem de situações do 
cotidiano, cuja forma de enfrentamento pode nos fazer cres-
cer e alcançar o sucesso.

 O humor, importante ingrediente do sucesso, foi a 
tônica daquela conversa que nos deixou importantes lições, 
como a humildade e a gratidão. Tudo o que acontece com as 
pessoas deve ser recebido com espírito aberto, sem ideias 

preconcebidas, medos e receios. Rir de si mesmo pode ser o remédio ou a saída para muitas situações da 
vida. Por que fugir ou ter vergonha dos erros ou do ridículo que, às vezes, nos envolve? 

O título da palestra é bastante sugestivo do que Marco Antônio apresenta. O sucesso somos nós, isto 
é, depende do nosso olhar e da nossa atitude diante dos fatos. Como radialista e comunicador, Marco 
Antônio conta, com leveza e bom humor, passagens de sua vida e sua trajetória dentro da Caixa, fora dela 
e, agora, na FUNCEF. 

O Boletim Informativo cumprimenta e agradece a Marco Antônio, registrando o desejo dos associa-
dos de querer ouvi-lo de novo.
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O SUCESSO

SOMOS NOS

Parceiros AEA-DF



NARA FONTES

O VALOR DO NATAL

Se reina a indiferença, com firmeza
A calar sentimentos de valor
Daquilo que de fato é riqueza
O frio consumo faz-se enganador

Fraternidade tem real grandeza
Quando entre as pessoas há paz e amor
Trazendo ao coração maior beleza
E à festa de Natal seu esplendor

Para os tantos que fria faz-se a noite
Que a solidão não possa ser açoite
Mas, razão da esperança cultivar

Pois, onde o desamor impera e assusta
Haverá sempre aquele a quem não custa
Em uma estrela-guia acreditar

Nara Fontes
04/12/2019

ovamente, neste espaço, a presença de nossa colega Nara 

NFontes, interpretando o verdadeiro sentimento de Natal e Ano 
Novo. Com ela, e seus poemas cheios de simbolismo, encanto 

e beleza, o Boletim Informativo vai chegar à casa dos associados e 
pensionistas vinculados à AEADF para, de olho na estrela-guia, 
seguirmos de mãos dadas com a menina-esperança no ano novo.

A TEIMOSA ESPERANÇA

E de seus olhos da cor do céu
Brotou uma lágrima cansada
Mas, logo um brilho ali acendeu,
Sem pestanejar disse a danada:
Encontrei a menina Esperança
Com um ano novo pela mão
Ela o olhava com confiança
Não resisti...indaguei-lhe, então:

- Estás de volta, linda menina
Com esse sorriso de cristal
Ainda acreditas, pequenina
Poder o mundo livrar do mal?

- É possível, teimosa criança,
Renovar a fé na humanidade?
Veja quanta dor e ódio avança
Nesse mundo de crueldade!
- Ora, se o mundo queres mudar
Não esqueça: começa por ti
Muito terá para melhorar
Quem pode ver mais que só a si

- Acredite, então, homem-criança
Na simplicidade e bem servir
E na muito bem-vinda Esperança
Para um ano melhor construir

Nara Fontes
04/12/2019

Natal
Solidário
Natal
Solidário

A realização dos sonhos de criança de comunidades carentes do DF

Uma iniciativa dos empregados da Caixa que já completa 10 anos. 
Atende milhares de famílias com vivências, palestras, dinâmicas, debates, 

alimentação, jogos, brincadeiras, atrações artísticas, e a tradicional 
entrega dos presentes. 

Participe, associando-se, servindo como voluntário, adotando 
uma cartinha ou fazendo uma doação.

Fone (61) 99911-7070



DESCONTO PARA 
ASSOCIADO DA 
AEADF

Shopping Venâncio 1º Piso

(61) 3321-5339
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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. 
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