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Conselho Deliberativo
  O direito não protege os que dormem

O começo da década de 20 pode ser 
marcado, no meio economiário, por uma 
vitória contra a arbitrariedade, impedindo a 
FUNCEF de alterar, a seu bel-prazer, o 
Estatuto que rege a nossa Fundação, 
democraticamente discutido, aprovado por 

nós, participantes e assistidos, e em vigor desde 2007. 

Cumprimento os colegas aposentados que souberam, em 
movimento pacífico e ordeiro, dar resposta ao que seria 
inconcebível arbitrariedade. Respondemos com democracia o 
que propunham fazer com desrespeito à ordem constituída. 

O Estatuto da FUNCEF é a lei que deve reger as relações 
entre a Patrocinadora, a Fundação, e os Participantes e 
Assistidos. Tudo o que se quiser fazer fora dessa lei, ou contra 
essa lei, é ilegal, cabendo as medidas protetivas de direito, 
reconhecidas no nosso ordenamento jurídico. 

Não sabemos bem se, à ocasião, a reunião foi cancelada 
ou se a matéria foi retirada de pauta. Qualquer que tenha sido o 
procedimento, o certo é que as ameaças continuam rondando. A 
qualquer momento pode acontecer uma reunião e a matéria ser 
novamente agendada. E nessas circunstâncias, pergunto: 
quantas mais vezes teremos que voltar à frente da sede da 
Fundação para novamente pedir! Quantas mais petições 
teremos que fazer ou quantas mais mil assinaturas teremos que 
colher para afugentar de vez o fantasma que nos assombra?!

Isso significa que temos que nos manter unidos e de 
prontidão. O direito precisa de proteção como a propriedade, de 
cerca. Se não estamos prontos para defendê-lo, invadem-nos, 
desapropriam-nos.

A luta em defesa do Estatuto foi uma vitória importante, 
sim. Mas, reflitamos, podemos estar satisfeitos com as 22.000 
assinaturas da petição? Vibrar com os pouco mais de 21.000 
votos apurados para o Conselho de Usuários do Saúde Caixa? 
Com a abstenção de mais de 81% quando da consulta acerca do 
momento de cobrança da contribuição extraordinária sobre o 
13º Salário/Abono Anual?  

  
Temos que estar atentos e vigilantes, e dispostos a sair de 

nosso conforto, porque desafios maiores estão a requisitar a 
nossa disponibilidade. Se desta vez lutamos para resguardar a 
nossa lei maior, o Estatuto, amanhã poderemos estar tendo de 
lutar contra os nossos direitos à saúde e contra os nossos 
direitos previdenciários. 

A razão que nos moveu a lutar no despertar desta década 
mostra bem a tenacidade daqueles que, amanhã, podem 
apontar novamente, contra nós, seus canhões. Só temos uma 
força de enfrentamento: o nosso direito e a nossa união. E o 
direito não protege os que dormem, nos ensina a sabedoria 
romana.

Leopoldina Maria C. de Araújo
Presidente

EXPEDIENTE EDITORIAL
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om uma programação cheia de referências 

Calusivas à data e muitas emoções, a 
AEADF comemorou festivamente o Dia 

Internacional da Mulher, homenageando as 
mulheres e,  entre elas,  as que fazem a 
Associação.  

O evento ocorreu na tarde do último dia 11, com 
roteiro conduzido pelo Mestre de Cerimônias 
Marco Antonio Amorim de Carvalho, que abriu os 
trabalhos com uma mensagem de solidariedade, 
respeito e apoio à luta das mulheres e de 
chamamento à reflexão, a despeito de tantos 
protestos pelo mundo.

Dando à data significado de tempo de reflexão, a 
primeira a falar aos associados foi a pedagoga 

Joaneta Kramer, especialista em terapia e 
psicanálise. O tema que escolheu foi “O Universo 
da Mulher”, enfatizando que a autonomia e 
felicidade da mulher está no poder e na atitude de 
fazer a diferença. Joaneta trouxe, para os 
associados e mulheres presentes, além de sua 
experiência, uma dinâmica interessante sobre os 
projetos de vida da mulher (“O que você sonhava 
fazer ao aposentar-se?”). Trouxe ela, ainda, o belo 
poema do poeta Mário Quintana, “Mulheres 
maduras”. 

Em  seguida,  falou  a  Presidente  da  AEADF, 
L e o p o l d i n a  M a r i a  C o l a r e s  d e  A r a ú j o , 
homenageando e agradecendo as mulheres 
mulheres associadas que, não raro, deixando os 
afazeres, compromissos familiares ou mesmo a 

AEADF celebra as mulheres.
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AEADF celebra as mulheres.

comodidade de casa, vêm para a nossa sede 
participar de grupos de trabalho, comissões ou 
simplesmente para ajudar. Leopoldina evocou a 
lembrança da associada Maria Célia Augusto de 
Oliveira, trabalhando no Projeto “Costurinha” ou 
participando do Grupo AEADF-Mulheres-
Reflexões, como exemplo de como fazer a 
diferença. 

Para Maria Célia, que já não se encontra mais 
entre nós, a Presidente havia preparado uma 
homenagem especial, fora da programação: a 
entrega, a Jair Augusto de Oliveira, da última foto 
d e  s u a  e s p o s a  n a  A E A D F,  j u s t a m e n t e 
participando do Grupo AEADF Mulheres – 
Reflexões.  Para o ato de entrega da foto, foi 
chamada Terezinha Duze, Gerente do Projeto 
“Costurinha”, de que Maria Célia participava. A 
foto trazia subscrita a seguinte mensagem: “Um 
vazio na AEADF e em nossos corações...”. 

Dando prosseguimento, o Mestre de Cerimônia 
complementou, dizendo que o vazio deixado por 
Maria Célia, na AEADF e em nossos corações, 
será preenchido pela sua lembrança forte, 
sempre amável, irradiando felicidade. 
Depois da especialíssima homenagem, passou-
se ao sorteio de alguns brindes, adequadamente 
escolhidos para sorteio naquela data. 
O primeiro livro é uma obra do pensador, 

comunicador e Mestre em Antropologia 
Teológica, o Padre Fábio de Melo, intitulada 
“Quem me roubou de mim?”. Na obra, o padre 
Fábio de Melo aborda o tema da violência - uma 
violência sutil, silenciosa: o sequestro da 
subjetividade. 

O segundo, terceiro e quarto sorteios são de 
obras produzidas dentro do Projeto: “Escritoras 
do Brasil”, promovido pelo Senado Federal. 
Foram brindes oferecidos pelo Senado Federal à 
AEADF, com o objetivo de dar visibilidade às 
e s c r i t o r a s  m u l h e r e s  q u e  n ã o  t i v e r a m 
reconhecimento em suas épocas, mulheres cujas 
obras foram inviabilizadas pelo fato de serem 
mulheres. São eles: “A Mulher Moderna”, de 
Josefina Álvares de Azevedo; “Opúsculo 
Humanitário” de Nísia Floresta Brasileira 
Augusta; e “Ânsia Eterna”, de Júlia Lopes de 
Almeida. 

Mais uma surpresa estava preparada para as 
mulheres pela presidente Leopoldina Colares: a 
apresentação demonstrativa do grupo musical 
“Ray Titto e os Calabares”(Maestro Michael 
Moran e Ray Titto, na guitarra). 

Após esse momento romântico, a AEADF serviu, 
como de costume, um maravilhoso lanche aos 
presentes. 
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Clinica Social 

o próximo dia 13 de abril, a AEADF estará 

Nlançando, para funcionamento em suas 
dependências, a “AEADF-Clínica Social”, 

projeto que reunirá profissionais da área de 
saúde, de diversas especialidades, para 
atendimento aos associados e a seus familiares 
em condições mais favoráveis que as praticadas 
pelo mercado. 
Com o assessoramento da empresa CRISOL-
Centro de Referência na Formação e Capacitação 
das Pessoas, a AEADF selecionou profissionais 
das especialidades: Psicologia, Nutrição, 
Fisioterapia e Auriculoterapia, que darão início à 
prestação do novo serviço. 

Estamos empenhados na busca de profissionais 
de outras especialidades para a ampliação 
paulatina do atendimento. O propósito é 

encontrar profissionais também interessados 
em participar de projetos de cunho social. 
Tratativas em curso, com boas perspectivas, 
incluem profissionais da área de Geriatria, 
Cardiologia e Urologia. 
  
Ainda que abrangendo, por enquanto, poucas 
especialidades, a “AEADF-Clínica Social” 
constitui importante prestação de serviço ao 
associado, vez que há muitos colegas nossos 
que não possuem o benefício do Saúde Caixa ou 
mesmo qualquer outro plano de saúde, estando a 
mercê dos serviços do SUS que todos sabem 
como andam.

Cumprimentamos a equipe de profissionais 
selecionados que irá inaugurar a nossa “AEADF-
Clínica Social”. Bem-vindos à AEADF. 

sua saúde e seu bolso agradecem.

Francisco Julho de Souza – Diretor Social
Leopoldina Maria Colares de Araújo – Presidente
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Será no 

período de 

06 a 09 de 

abril 

S
erá no período de 06 a 09 de abril próximo 
a votação para a renovação proporcional 
do Conselho Deliberativo e Conselho 

Fiscal da FUNCEF.

Na forma das previsões legais e estatutárias, os 
participantes e assistidos deverão compor a 
sua participação paritária naqueles Conselhos, 
elegendo, para cada um deles, 01 Conselheiro e 
seu Suplente. 

A Comissão Eleitoral, instalada pela FUNCEF no 
dia 21.02, já  ditou as regras do processo, 
consubstanciadas nos seguintes dispositivos: 
Regulamento do Processo Eleitoral, Calendário, 
Ficha de Qualificação, Requerimento para 
Inscrição de Chapa, Currículo Profissional e 
Edital de Divulgação, que se encontram 
disponíveis no Portal da FUNCEF. 

O processo eleitoral obedece ao disposto na Lei 
Complementar 108/01, Resolução 19/15, do 
CNPC, Instrução 13/19, da PREVIC e Estatuto da 
FUNCEF. 

De acordo com o Regulamento das Eleições, as 
inscrições se darão por chapas que deverão 

apresentar nome para todos os cargos, e serem 
subscritas por, no mínimo, 1000 eleitores. Essas 
e outras informações, deverão 
ser obtidas nas disposições 
baixadas pela Comissão 
Eleitoral, acima elencados e 
divulgados no si te  da 
FUNCEF. 

Até o fechamento desta 
edição, duas chapas já haviam 
sido inscritas: uma delas aproveitou o n o m e 
da chapa vencedora nas eleições 2018, quando 
f o r a m  e l e i t o s  o s  a t u a i s  D i r e t o r e s -
Representantes: a Controle e Resultado. A outra, 
defendida pela Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal – FENAE e pela Federação Nacional das 
Associações dos Gestores da Caixa – FENAG. 

A Comissão Eleitoral 2020 da FUNCEF, que 
conduzirá o processo de eleição dos novos 
Conselheiros, é composta de 05 membros: 02 
re p re s e n t a n t e s  d a  P a t ro c i n a d o r a ;  0 2 
representantes dos Conselheiros Eleitos 
(atuais); e 01 representante da FUNCEF, e 
Coordenador da Comissão.

Parceiros AEA-DF
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A AEADF conta agora com assessoria jurídica para orientação aos associados sobre isenção do Imposto 
de Renda por doença grave. O Boletim Informativo foi ouvir o Diretor da Área Social, Francisco Julho de 
Souza, sobre o assunto. Veja a entrevista.

Boletim Informativo: Bom dia, Francisco Julho, 
A associação assinou contrato de parceria com 
o escritório de advocacia GMS & Advogados 
Associados.  O  senhor  podia  fa lar  da 
importância dessa medida para os associados?
 
Francisco Julho: Bom dia. Primeiramente 
temos que ter em vista que se trata de um 
contrato de parceria, no qual a AEADF não 
desembolsa nenhum valor para o escritório 
contratado. Tão pouco disponibiliza cadastro, 
espaço ou qualquer outra vantagem. Pelo 
contrário, a AEADF ganha a possibilidade de 
colocar, a serviço de seus associados, a 
experiência de um escritório especializado, 
com grande atuação e êxito em ações judiciais 
nas isenções do Imposto de Renda por doença 
grave.

Boletim Informativo: Mas o senhor acha isso 
necessário? Não é a simples aplicação do que 
está disposto em lei? 

Francisco Julho: Não. Deveria ser, mas não é. 
As doenças estão enunciadas na Lei 7713/88, 
isso é certo. Mas existem dificuldades em sua 
aplicação direta. São inúmeros os casos que 
chegam à nossa Associação, queixando-se de 
dificuldades, ora de burocracia, ora de 
interpretação no enquadramento, ora de 
dificuldades na realização de perícias e 
consequentes dificuldades junto à fonte 
pagadora e ao Fisco. Hoje não se consegue o 
agendamento de uma perícia do INSS com 
menos de seis meses. E quando o beneficiário é 
atendido, quase sempre o é com data defasada 
da ocorrência do fato doença, o que o leva ao 
direito de postular isenção retroativa e, aí, um 
outro desafio junto à Receita Federal, vez que as 
fontes pagadoras consideram isento o 
beneficiário somente a partir da data de entrega 
da documentação completa – e não pode ser de 
outra forma. Recorrer à via judicial representa 
menos dor de cabeça para o associado. E, por 
isso, a realização de um contrato de parceria.
  
Boletim Informativo: E onde está essa parceria? 
Ou melhor, o que a caracteriza?

Francisco Julho: Bem, 
d e  u m  l a d o ,  a 
i n d i c a ç ã o  d o 
Escritório. Quando 
formos procurados 
por algum associado, 
vamos verificar o seu 
caso e as suas queixas 
e, dependendo do grau 
d e  d i f i c u l d a d e  o u 
complexidade que se 
a p r e s e n t a r ,  o 
encaminharemos ao 
escritório parceiro. Do 
outro lado, os valores a 
serem cobrados do associado não são os de um 
cliente comum. Enquanto o mercado trabalha 
com “pró-labore” entre 20 e 30% dos ganhos 
econômicos, conseguimos fixá-lo, para o 
associado, em 17%.

Boletim Informativo: O Senhor afirmou que a 
Associação não terá nenhum custo com o 
contrato de parceria com o escritório GMS & 
Advogados Associados. Então quem paga?

Francisco Julho: O associado é livre para 
escolher qualquer escritório para orientá-lo e 
defendê-lo. Se optar pelo parceiro que 
selecionamos e contratamos, gozará dos 
descontos em função da nossa indicação. São 
descontos de volume, concedidos pela 
perspectiva do escritório em ganho de 
quantidade. Somos 1500 associados. Na 
hipótese de incidência, entre eles, de doença 
grave em 5% - pode ser bem mais – temos aí um 
universo de 75 clientes para o escritório.

Boletim Informativo:  E o ganho da Associação?

Francisco Julho: Servir bem os associados. 
Aliás, para isso existimos. É duro ver colegas 
nossos, não raro sem condições de mobilidade, 
correndo atrás da burocracia, daqui pra ali, em 
filas intermináveis, angustiados por não terem a 
s o l u ç ã o  d e  s e u s  p r o b l e m a s ,  c o m o  o 
enquadramento na lei, a que têm direito.

Continua  página 06
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Boletim Informativo: Uma última pergunta, 
Diretor, para ficar bem claro para os nossos 
associados. O senhor conhece as dificuldades 
financeiras dos colegas. E o senhor falou em 
“pró-labore”. Como ele será pago? 

Francisco Julho: O associado terá um esquema 
de pagamento bem facilitado. Não sairá dinheiro 
de seu bolso antes que seja resolvida a sua 
isenção. Por liminar (que é a decisão que afasta a 
exigibilidade do Imposto até o julgamento do 
mérito) ou definitivamente com a conclusão do 

processo (que é o julgamento do mérito). Ou seja, 
o escritório receberá 17% do valor da isenção, isto 
é, do que ele, associado, deixar de pagar ao Fisco, 
por até 36 meses. Outros detalhes: 1) em caso de 
falecimento do contratante, a dívida com o 
escritório é extinta. Não haverá cobrança de 
pensionista de contratante; 2) Com a sentença 
final, cessa o pró-labore, ainda que não tenha 
pago as 36 parcelas; e o contratante passará a 
pagar 17% sobre o ganho econômico retroativo. 

COMUNICADOS

 Senhores Presidentes, 

 Em função da incidência progressiva do Covid19, gerando medidas e atitudes de proteção 
preventiva na população que possam minimizar a velocidade de contaminação do vírus, principalmente 
na faixa etária em que nos encontramos, a FENACEF decidiu e assim comunica, pelo adiamento dos 
JOGOS FENACEF, com expectativa de realização para o mês de Agosto/2020.As negociações para o 
estabelecimento do período, dentro do mês previsto, já foram iniciadas e, tão logo concluídas, será 
informado a todos, para que possam negociar as questões de remarcação e adequação de passagens.

Benedito Silvano Bonacordi
Diretor de Eventos  

Edgard Lima
Diretor de Eventos      Presidente

 Considerando as orientações e medidas dos Órgãos de Saúde no combate ao coronavírus, e a 
vulnerabilidade do grupo de associados, ficam suspensos na AEADF, no período  de 16 a 27/03/2020,  
eventos, reuniões, atividades de grupo, inclusive as de treinamento e seletivas para os jogos Fenacef 2020 
realizadas na APCEF. O atendimento aos associados no período será mantido na Sede da Associação, de 9 
as 17h, ou pelos telefones 3033.0700/0706/0710, além do e-mail aeadf@aeadf.com.br

SUSPENSÃO DE ATIVIDADES AEADF
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om o mote “Você fortalece a AEADF que fortalece Você”, a AEADF lança campanha com o objetivo 

Cde aumentar o número de associados. A meta é captar mais 220 associados em 2020. 

O esforço de comunicação reúne duas estratégias: a) motivação dos atuais associados para trazerem 
novos sócios; e b) reafirmação, junto aos não sócios, dos objetivos da Associação. 

Para motivar os atuais associados, a AEADF criou a “Mensalidade Zero” para aquele que indicar um colega 
que efetivamente vier a associar-se. Serão tantos meses de isenção quantos forem os novos associados 
indicados que se filiarem. 

A divulgação será feita por meio de mala direta encaminhada aos aposentados da Caixa no DF: a primeira, 
dirigida aos associados, contendo o flyer “Mensalidade Zero”; a segunda, dirigida aos não associados, 
contendo o flyer “Você conhece a AEADF?”

Esta é a segunda Campanha promovida pela AEADF com o mesmo objetivo. A anterior, lançada logo no 
início da nova gestão, teve como mote: “Sou AEADF. E você? Seja AEADF você também.”, e rendeu à 
Associação 150 novos associados. 

Outro esforço de comunicação desenvolvido pela AEADF foi o de sustentação da campanha promovida 
pela FENACEF com vistas à captação de assinaturas da petição pública eletrônica em defesa do Estatuto 
da FUNCEF.  

Tanto nesta como nas outras, subentende-se um objetivo geral, que é desenvolver e fortalecer o espírito 
associativo e as entidades representativas, que são as agências mobilizadoras da defesa dos interesses 
coletivos dos empregados da Caixa, e seus aposentados.

AEADF lança campanha para

ampliar quadro de associados
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m substituição ao antigo sistema de 

Edivulgação dos aniversariantes pelo 
veículo impresso, a AEADF passa a divulgá-

los pelo site, o que imprime atualidade a esses 
eventos. No sistema antigo, conhecia-se o 
aniversariante três meses depois da data de seu 
aniversário. Agora, a informação é antecipada e 
p o d e - s e  s a b e r,  n o  i n í c i o  d o  m ê s ,  o s 
aniversariantes daquele mês. É só clicar o botão 
“Aniversariantes do Mês” que se tem logo a 
informação.

 AEADF demorou um pouco a processar 

Aessa alteração que dependia, primeiro, da 
criação de site mais moderno, que 

permitisse melhor navegabilidade, que fosse 
responsivo (adaptável a telas de tablet e 
celulares). Assim, também pelo celular, a 
associado pode, todo dia, saber qual é o colega 
aposentado que faz aniversário naquele dia. É só 
dizer parabéns a ele. E à AEADF. 

ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES
DO MÊS.DO MÊS.
ANIVERSARIANTES
DO MÊS.

www.aeadf.com.br/aniversariantesConfira em

Você saberá agora, com antecedência, que colegas estão aniversariando em cada dia do mês. 
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Seus pequenos anúncios 

o início de fevereiro, a AEADF lançou mais 

Num serviço: “CLASSIFICADOS AEADF”. 
Por esse serviço, o associado ou 

familiares poderão publicar, sem ônus e 
exclusivamente no site, anúncios de compra, 
venda ou troca de bens, bem como oferta ou 
demanda de serviços. A medida tem por 
finalidade única a facilitação de negócios de 
interesse do público-alvo. 

O acesso ao serviço será feito diretamente no site 
da Associação: aeadf.com.br (Área Social, 
Classificados), onde o interessado vai encontrar 
as opções “Compra” ou “Venda”. Clicando no 
botão “Compra”, ele vai ver o que está sendo 
ofertado pelo site. Clicando em “Venda”, o site 
abrirá as opções: “Imóveis”,  “Veículos”, 
“Serviços” e “outros”. A partir daí, o interessado é 
encaminhado para telas, onde deverá descrever o 
seu anúncio, e informar seus dados.

Concordando com os “Termos de Uso”, o 
interessado envia automaticamente a sua 
solicitação para o e-mail da Associação. Esta 
providenciará a publicação que ficará visível a 
todos por 30 dias, podendo ser renovado. 

Segundo o Diretor Social, Francisco Julho de 
Souza, está sendo analisada a possibilidade de 
extensão desse serviço a terceiros, mediante 
pagamento de taxa a ser fixada. Sobre o alcance 
do serviço entre os aposentados, comentou o 
Diretor: “Hoje as pessoas têm muitas opções de 
anunciar, inclusive e sobretudo na web. 
Oferecemos mais uma, com a diferença de que 
colocamos à disposição do associado um 
serviço gratuito e um público categorizado, além 
do que já era um serviço demandado por muitos 
colegas.”

já podem ser feitos pelo site da AEADF

Para anunciar: www.aeadf.com.br/solicitar-anuncios 

Para Comprar: www.aeadf.com.br/classificados

Compra
Venda

LocaçãoServiços



Você está à espera de uma oportunidade de 
trabalho? Prepare-se. 

A população idosa cresce no país.

Você já trabalha cuidando de idoso?
Venha aprimorar-se e ter o seu certificado.

Você tem, em casa, pessoas idosas que 
precisam de seus cuidados  ou de terceiros?

Venha orientar-se para cuidar melhor

(61) 3033-0700
aeadf@aeadf.com.br

- Aulas nas manhãs de sábado
- Encaminhamento para estágio
- Fornecimento de Certificado
- Vagas limitadas

Empresa responsável: CRISOL – Centro de Referência da Formação e Capacitação 
das Pessoas, em parceria com Associação dos Empregados Aposentados da Caixa 
no DF - AEADF

Cuidador de Idoso: Conhecer para cuidar melhor

CURSO de

Idoso
Cuidador de 

Curso de Cuidador de Idoso:
Inscrições abertas



Fundação ganha mais tempo

Convênio INSS/CAIXA/FUNCEF:
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Entre os muitos problemas que tiraram o sossego 
dos aposentados da Caixa, no final do ano 
passado, figurou a notícia do encerramento, a 
par t i r  de  março de  2020 ,  do  Convênio 
INSS/CAIXA/FUNCEF que permite o recebimento 
das rendas vitalícias e pensões, integrais, no dia 
20 de cada mês. 

Como já se informou nesse Boletim Informativo, 
esse cancelamento significa o seguinte: o 
aposentado que hoje recebe, no contracheque da 
FUNCEF, a parcela do INSS + a complementação 
FUNCEF, terá essas parcelas pagas em datas 
d i f e r e n t e s :  n o  d i a  2 0 ,  a  p a r c e l a  d a 
complementação FUNCEF e até o 5º dia útil do 
mês seguinte, a parcela do INSS.

Considerando os transtornos que essa medida 
causaria a seus assistidos, a FUNCEF e a PREVI 
p ro m ove r a m  g e s t õ e s  j u n t o  a o  I N S S  e 
conseguiram evitar que o cancelamento entrasse 
em vigor em março, como inicialmente previsto, 
e, posteriormente, a sua prorrogação até junho 
deste ano. 

O documento que propôs a extensão desse prazo 
explicitava que o objetivo era ganhar tempo para 
a discussão de uma alteração legal que 
viabilizasse a manutenção do acordo técnico.

Ao lado disso, a Fundação mantinha negociação 
com o INSS, incluindo o fornecimento da base de 
dados atualizada das contas bancárias 
cadastradas na patrocinadora CAIXA. 

Nesse ínterim, a Abrapp – Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, expressando o entendimento das 
associadas:  FUNCEF, Eletros, Fapes, Petros, 
Previ, Celpos, Desban, Centrus e Regius, 
apresentou proposta de alteração legal, via 
edição de Medida Provisória, que será relatada 
pelo Deputado Christiano Aureo (PR/RJ), 
segundo informação da Comunicação da 
FUNCEF. 

No âmbito associativo, a AEADF, em 29.01.2020, 
realizou Assembleia Geral Extraordinária em que 
deliberou autorizar, à FENACEF, a propositura de 
Ação Civil Coletiva contra o INSS com vistas ao 
não cancelamento do referido convênio de 
cooperação técnica. 

Agora é aguardar o desenrolar dos fatos. 
Esperamos que o Congresso tenha sensibilidade 
para o caso, antes mesmo que seja necessária 
qualquer medida judicial.



Muitos colegas aposentados podem não saber: compra de aparelho auditivo tem 
cobertura do Saúde Caixa.  Algumas Associações de Aposentados mantêm 
convênio com Centros Auditivos ou Clínicas, ou mesmo empresas, para 
atendimento com desconto dos associados e familiares que não gozam do 
benefício do Saúde Caixa. Além disso, para atendimento dentro do Saúde Caixa, 
algumas empresas auxiliam na instrução do processo de autorização. 

A AEADF também está estudando o estabelecimento de parcerias nessa área. Se 
você tiver alguma sugestão ou indicação, pode mandar para a AEADF. Tá valendo?
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ISTO PODE 
INTERESSAR 
A VOCÊ

Aparelho auditivo

A FENACEF, com o objetivo de compor a Diretoria Executiva da Federação, 
publicou Edital para receber manifestação de interessados em exercer o cargo 
de Diretor de Comunicação da entidade. 

Trata-se de ótima oportunidade de agregar experiência e valor ao currículo. 
Pode concorrer ao cargo quem for associado a qualquer Associação de 
A p o s e n t a d o s  d a  C a i x a  e  P e n s i o n i s t a s ,  f i l i a d a  à  F E N A C E F. 
Os requisitos e outras informações se encontram no Edital publicado à página 
13 deste Boletim Informativo. Topa?

Vaga de Diretor na FENACEF

A AEADF celebrou parceria com o escritório Ágil Consultoria Contabilidade que 
disponibilizará profissional para atender os associados na elaboração da 
Declaração de Ajuste Anual (Declaração de Imposto de Renda), exercício 2020, 
ano-base 2019. 

O profissional atenderá na sede da Associação (Setor Comercial Sul, Quadra 1, 
Edifício Central, 11º andar no dia 31 de março e nos dias 07, 14, e 28 de abril; ou em 
seu escritório, com agendamento pelos telefones 61-3964-6944 – 61-3964-6955 
e 61-3202-6966. Preço por declaração: R$ 130,00 (cento e trinta reais). Não perca 
o prazo. Pegue logo esse Leão!

Declaração do Imposto de Renda

Em negociação, já bastante avançada, parceria entre a AEADF e a COOPERFORTE-
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições 
Financeiras Públicas Federais. A COOPERFORTE busca ampliar o seu quadro de 
cooperativados e vê, no segmento, boa possibilidade de negócios e a AEADF tem, 
como propósito, oferecer a seus associados alternativas de crédito e investimento 
com taxas competitivas.  Isto pode interessar a você. Veja condições e vantagens 
à página 13. 

COOPERFORTE quer entrar forte na AEADF
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Notícia: PARCERIA AEADF E COOPERFORTE

A
 AEADF - Associação dos Empregados 
Aposentados da Caixa e a COOPERFORTE 
estruturam parceria que visa ampliar o 

ingresso dos associados da AEADF no quadro-social 
da COOPERFORTE e trazer benefícios, tanto para a 
Associação quanto para seus afiliados.

Veja como se associar à Cooperativa é simples e 
s e g u r o .  S i g a  o  p a s s o - a - p a s s o ,  n o  A P P 
COOPERFORTE, disponível nas lojas Apple Store e 
Google Play: 

- CLIQUE EM “QUERO ME ASSOCIAR”;
- SELECIONE O PERFIL “ FUNCIONÁRIO OU 
APOSENTADO DE BANCO PÚBLICO FEDERAL”;
- PREENCHA OS DADOS SOLICITADOS;
-  I N S I R A  O  N O M E  D A  A E A D F  E  O  C N J P 
(0 1 .6 3 3 .8 1 7 / 0 0 0 1 -6 0 ) ,  C OMO A S S OC I A D O 
INDICADOR;
- ENVIE OS DOCUMENTOS SOLICITADOS (CHN OU 
IDENTIDADE E COMPROVANTE DE RENDA;
- INTEGRALIZE A COTA DE CAPITAL (VIA CARTÃO DE 
CRÉDITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A 
COOPERFORTE). 

Pronto!  Você é cooperado COOPERFORTE e passa a 
contar com taxas de crédito altamente competitivas e 
investimentos com remuneração diferenciada. Os 
cooperados ainda participam da distribuição de 

Sobras anuais, na proporção dos negócios realizados, 
o que se constitui no grande diferencial do sistema 
cooperativista. As Sobras representam, para os que 
tomam crédito, a devolução de parte dos juros pagos. 
E para os que investem, um aumento da rentabilidade 
de suas aplicações.

Em 2018, após a distribuição das Sobras anuais, a 
rentabilidade dos investimentos na COOPERFORTE 
alcançou 8,3930% ao ano, equivalente a 130,71% do 
CDI no mesmo período. Ao longo de seus 35 anos de 
existência, a COOPERFORTE distribuiu Sobras 
equivalentes a R$ 1,3 bilhão, em valores atualizados, a 
seus associados. A distribuição referente ao exercício 
de 2019 será objeto de deliberação na Assembleia 
Geral Ordinária, em 05/04/2020.

E tem mais! Os cooperados contam com os benefícios 
do Clube de Compras, com descontos especiais em 
p ro d u t o s  s e l e c i o n a d o s ;  e  d o s  C o n v ê n i o s 
Educacionais, com redução de custos em cursos para 
cooperados e seus dependentes. No Programa Roda 
de Amigos, recebe 2 mil pontos Livelo, assim que 
operar com crédito ou investimentos, nos primeiros 
180 dias de associação, e a cada amigo ou parente 
indicado que se associar à Cooperativa.  

Acesse o site www.cf.coop.br e conheça mais sobre a 
COOPERFORTE.

EDITAL DE OPORTUNIDADE VAGA DE DIRETOR DE COMUNICAÇÃO FENACEF

 FENACEF, visando preencher o cargo de 

ADIRETOR DE COMUNICAÇÕES na Diretoria 
Executiva da Federação, abre manifestação 

de interesse àqueles que preencham os requisitos 
básicos, definidos a seguir.

•  O  cargo/trabalho é  VOLUNTÁRIO ,  não 
remunerado, como todos os outros em nível de 
FENACEF.

• Ter formação na área de Comunicação, marketing 
ou jornalismo,

• Ter familiaridade com as ferramentas de 
comunicação atual.

• Ser associado de Associação de Aposentados e 
Pensionistas, filiada à FENACEF,

• Cumpridos os requisitos acima, participar de 
entrevista junto à Presidência da Federação, onde 
se definirá a escolha, a ser homologada pelo 
Conselho Deliberativo, conforme preconizado 
estatutariamente.

A manifestação de interesse deverá ser feita em formulário online aqui disponibilizado no 
link: que deve ser respondido até o dia 20/03/2020.  https://forms.gle/gj1sKpMo83LVheoy8

As atribuições e competência do cargo são, principalmente:

• Promover a divulgação das atividades da FENACEF,
• Zelar pela promoção e divulgação das atividades da FENACEF,
• Cuidar do marketing e da comunicação interna e externa da FENACEF.
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CAIXA ANUNCIA REDUÇÃO DE JUROS E PAUSA 
DE 60 DIAS APARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS

Por Adriana Fernandes

rasília, 19/03/2020 - Numa ofensiva para 

Bmitigar o impacto da pandemia do vírus 
Covid-19 na economia brasileiro, a Caixa 

Econômica Federal anunciou um pacote de 
medidas de redução das taxas de juros, pausa de 
pagamentos dos empréstimos e linhas de crédito 
facilitadas para empresas do comércio e serviços.

O banco reduziu novamente as taxas de juros de 
linhas de crédito e ofereceu uma pausa por até 60 
dias para contratos de pessoa física e jurídica, 
inclusive contratos habitacionais.

A Caixa também liberou uma linha de crédito de 
R$ 3 bilhões para santas casas e hospitais 
filantrópicos que prestam serviço ao SUS, para 
reestruturação de dívidas e também dinheiro novo.

O pacote do banco estatal também disponibiliza 
gratuitamente cartão virtual de débito Caixa aos 
mais de 100 milhões de correntistas e poupadores 
para compras online nos sites de e-commerce de 
forma prática e segura.

A Caixa cortou em até 45% os juros das linhas de 
crédito para apoio às micro e pequenas empresas.
As operações terão taxas a partir de 0,57% a.m.

As pessoas físicas poderão interromper por até 
dois meses o pagamento de empréstimos de 
operações parceladas de crédito pessoal. Para os 
contratos habitacionais de pessoa física, os 
clientes poderão solicitar a pausa estendida de até 
duas prestações pelo aplicativo. 

VEJA AS MEDIDAS DO BANCO DO GOVERNO: 
PESSOAS FÍSICAS: Possibilidade de pausa de até 
60 dias nas operações parceladas de crédito 
pessoal.

•Ampliação das linhas de crédito consignado, 
inc lu indo as  l inhas para  aposentados e 
pensionistas do INSS com as melhores taxas do 
mercado.

•Redução de taxa de juros nas linhas de crédito 
pessoal (crédito consignado a partir de 0,99% a.m., 
penhor a partir de 1,99% a.m. e CDC a partir de 2,17% 
a.m.

•Disponibilização gratuita do cartão virtual de 
débito Caixa aos mais de 100 milhões de 
correntistas e poupadores, que possibilita compras 
online nos sites de e-commerce de forma prática e 
segura. O cliente pode habilitar o uso do cartão 
diretamente no Internet Banking CAIXA.

•Renovação do contrato de penhor diretamente no 
site da CAIXA e canal Telesserviço, evitando a 
necessidade de o cliente comparecer à uma 
agência bancária.

EMPRESAS:
A Caixa dará apoio às micro e pequenas empresas, 
com redução de juros de até 45% nas linhas de 
capital de giro, com taxas a partir de 0,57% a.m.

•Disponibilização de carência de até 60 dias nas 
operações parceladas de capital de giro e 
renegociação.

•Disponibilização de linhas de crédito especiais, 
com até seis meses de carência, para empresas que 
atuam nos setores de comércio e prestação de 
serviços, mais afetadas pelo momento atual.

•Linhas de aquisição de máquinas e equipamentos, 
com taxas reduzidas e até 60 meses para 
pagamento.

HABITAÇÃO: 
Para contratos habitacionais de pessoa física, os 
clientes poderão solicitar a pausa estendida de até 
duas prestações pelo APP Habitação CAIXA, sem a 
necessidade de comparecimento às agências.

Empresas poderão solicitar pausa estendida de até 
duas prestações em seus contratos habitacionais.

CAIXA HOSPITAIS:
Liberação de R$ 3 bilhões em orçamento em linhas 
dest inadas  a  Santas  Casas  e  Hosp i ta is 
Filantrópicos que prestam serviço ao SUS, para 
reestruturação de dívidas e novos recursos.

•Taxa de juros de 0,80% a.m. para prazos de até 60 
meses (redução de 14%).

•Taxa de juros de 0,87% a.m. para prazos de até 120 
meses (redução de 23%).

•Prazo de pagamento de até 120 meses e carência 
de até seis meses.
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