
A população do globo espera-
va ansiosamente por 2021. Para 
muitas nações chegariam também 
as esperanças do término dos tor-
mentos multifários causados pela 
pandemia do novo coronavirus / 
Covid-19.

Na verdade, o Ano Novo che-
ga conclamando as sociedades a 
novas reflexões, a abandonar para-
digmas e valores antigos, há muito 
arraigados e ainda perpetuando-
rotinas da mesmice. A monotonia 
dos sistemas e das organizações.
Defendem estudiosos que as na-
ções, daqui para frente, têm que 
encarar os desafios do “novo nor-
mal”. “Mas o que se tinha antes da 
pandemia não era nada normal, e 
sim uma bagunça legalmente ins-
tituída”, argumentam outros. Antes 
reinava o egoísmo desvairado que 
se caracterizava pela indiferença e 
o imediatismo inescrupuloso dos 
ricos e poderosos perante os fracos 
e pobres. A pandemia parece, ago-
ra, esforçar-se por igualá-los todos, 
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numa só bacia quente e sacudida 
por sacolejos frenéticos e insupor-
táveis. 

Os nossos políticos tornar-se-ão, 
forçosamente, legisladores e pla-
nificadores realísticos! Vemos hoje 
políticos e executivos discutirem 
reformas (necessárias, sim), en-
quanto cientistas trabalham frene-
ticamente para encontrar o fim da 
morte! Então, há algo fora da cur-
va! E o que será? Implanta-se uma 
nova realidade cujas características 
ainda são desconhecidas, embora 
já abordáveis.

As empresas, de modo ge-
ral, terão que repensar seu modus 
operandi: o que fazer, como fazer e 
para quem fazer. As marcas e grifes 
parecem ficar para trás; agora sur-
gem imperiosas a troca amistosa e 
a adaptação ao essencial, simples-
mente! Novo mundo, novas regras, 
novos objetivos, novos valores, e, 
aos poucos, vão surgindo novos 
paradigmas norteadores. Não ha-
verá, portanto, alternativa que não 

seja a SOLIDARIEDADE!E não cus-
ta afirmarmos que as vacinas que 
estão chegando, em toda parte do 
mundo, são o resultado de inegável 
e desprendida cooperação entre 
cientistas, laboratórios e institui-
ções de saúde.

Atualmente, nota-se um silên-
cio estrondoso, um comodismo 
egoístico e inquietante, que no 
Brasil segue retumbante do Oiapo-
que ao Chuí. Algo estranho e inu-
sitado! Aliás, onde estão os jovens 
que sacudiam o país antigamente? 
Que lutavam organizadamente para 
mudar o status quo; que davam, 
aos velhos políticos e autocratas 
da época, verdadeiras lições pa-
trióticas e revolucionárias, melhor 
dizendo: progressistas? Onde es-
tão esses jovens sonhadores e 
determinados? Que falta eles fazem 
agora! Hoje, temos a consciência 
de que já não é importante termos 
um político ou encontrarmos um 
homem ideal para gerir este País 
das diversidades e desigualdades; 

Chegou o ano mais esperado

precisamos, sim, de leis adequadas 
e de educação para promovermos 
as mudanças que se impõem como 
imprescindíveis. Então, 2021 pode 
ser um ano enigmático ainda, mas 
já chega exortando os povos e 
comunidades a reavaliarem velhas 
considerações e parâmetros estáti-
cos, viciados eexclusivistas. O que 
vale, agora, são a solidariedade, a 
fraternidade, e o amor ao próximo.

Seguiremos, portanto, confian-
do no Amor Divino e nos homens 
de boa vontade. Saudações!

Na homenagem aos aposentados do BRB, no Dia do Aposentado 2021, a AFABRB apenas participou da programação da REGIUS, Saúde BRB, e 
BRB, sem qualquer contribuição financeira. Nossa Associação obtou por dar prioridade a outros temas que ainda irão acontecer ao longo deste ano. 
Porém, por representar a maioria dos aposentados do BRB, registramos aqui o convite recebido para fazer parceria nesta data tão significativa, que 
distribuiu kits com 1 espumante, 2 taças, snacks e um brinde exclusivo do Banco para os nossos associados, através de um drive thru que funcionou 
dia 22/01 na AABR, seguindo todas a regras de segurança devido à pandemia, com material de proteção cedido pela Saúde BRB, a fim de que os kits 
fossem entregues. No dia seguinte, 24 de janeiro (domingo) houve transmissão ao vivo pelo canal da Regius no Youtube do show “Samba das Antigas”, 
dedicado ao Dia do Aposentado. 

A AFABRB, na pessoa do seu presidente, Sr. Luiz de Oliveira, fez sincero e prestigioso agradecimento pela feliz iniciativa da Regius, da Saúde BRB e de 
empresas coligadas do Banco de Brasília, de organizarem marcante homenagem dedicada ao Dia do Aposentado. Trata-se de uma honrosa saudação aos 
nossos associados, em primeiro lugar, mas também a todos os aposentados do BRB, nossos queridos colegas de labor que, em conjunto, contribuíram 
para enriquecer nossa jornada profissional nos departamentos e agência do nosso querido Banco.

Lembramos, de outro lado, que os aposentados do Brasil, sem desmerecer qualquer outra categoria de trabalhadores, são aqueles heróis anônimos 
que soergueram esta nação, com suor, garra, patriotismo, muita honra e alguma lágrimas, mas não têm sido, até hoje, tratados nem considerados como 
agentes essenciais no progresso da nossa querida pátria – Ainda não lhe deram seu devido respeito e justo valor!

Em nosso caso, temos a certeza de que nossa caminhada na AFA, na Saúde BRB e na Regius, bem assim no BRB, sempre  foi acrescida de muito 
carinho, respeito e alta estima , a todos os associados da AFA e demais aposentados, que são participantes do nosso fundo de pensão.

Assim, parabenizamos a todos as nossas queridas entidades que organizaram com zelo, carinho e respeito, este grandioso evento. Mas queremos 
parabenizar, essencialmente, nossos queridos colegas aposentados, os que são e os que não são filiados à AFABRB.

“Samba das Antigas” e brindes para comemorar o Dia do Aposentado
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E-mail: centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br Horário de atendimento ao público: 12h às 18h.

CENTRAL JUDICIAL DO IDOSO
A Central Judicial do Idoso é um serviço interdisciplinar  destinado à 
pessoa idosa do Distrito Federal que tenha  seus direitos ameaçados ou 
violados e que necessite de orientação e atendimento na esfera da Justiça.

Plantão Jurídico via WhatsApp
A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIR está atendendo por 

videoconferência: WhatsApp (61)8425-8881. Disponível, também atendi-
mento via e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br. Por conta da pandemia, 
o atendimento presencial foi suspenso.  A AFABRB participa somente como 

Telefones: (61) 3103-7609 / 3103-7612 / 3103-7621

mediadora entre seus associados e a advogada, não arcando, portanto, com nenhum custo finan-
ceiro decorrente de demandas ou acordos judiciais, como consta dos termos do contrato existente.

Natal: Centenas de panetones entregues 
Como todos sabemos, devido à pan-

demia do novo corona vírus/Covid-19, não 
aconteceu a nossa tradicional Confraterni-
zação de Natal, que sempre era realizada no 
mês de dezembro.

O distanciamento pelas quarentenas 
repetidas impediu nossos festivos e felizes 
encontros, quando tínhamos a satisfação 
e grande alegria de nos vermos em festas, 
para abraços, sorrisos, estórias pitorescas 
e aqueles tapinhas nas costas; enfim, ma-
távamos a saudade dos colegas e amigos 
que fizemos em nossa vida laborativa nos 
departamentos e agências do BRB. Onde 
trabalhávamos todos felizes, satisfeitos – 
com sorrisos largos.

Em dezembro de 2020, por não poder-
mos confraternizar presencialmente, a AFA 
distribuiu, a cada associado, como brinde 
natalino, um panetone de boa qualidade, da 
marca Compenhague. Assim foram adquiri-
das 832 peças, ficando a entrega a cargo da 
empresa fornecedora.

Livro do Mês
A sinopse do 

Livro do Mês (Um 
Certo Capitão Ro-
drigo, de autoria de 
Érico veríssimo) 
está na versão on line 
do informativo AFA-
Zeres, no site: www.

A AFA registrou em ata a finalização do 
processo de entrega dos panetones (total 
671/158) para os associados, com o se-
guinte resultado: 

Ausentes 31/1;
Caixa Postal 3/0;
Destinatário Desconhecido 10/2;
Endereço não localizado 3/4;
Entregues 587/148;
Entregues em duplicidade 26/0;
Mudou-se 10/3, Recusado 1/0.
Os 26 panetones entregues em duplici-

dade foram ressarcidos pela Nuuk Chocola-
tes, no valor de R$ 2.337,66; 

Os panetones não entregues em outros 
estados estão em processo de retorno, com 
um custo adicional em torno de R$ 700,00. 

29 panetones dos não entregues no DF 
foram devolvidos para a AFA. A Associa-
ção deverá entrar em contato com filiados 
do Distrito Federal que não receberam seu 
brinde natalino, pedindo que, se possível, 
venham pegá-lo na Associação.

afazeres.inf.br .
Mais de 2000 títulos estão disponíveis 

para empréstimo na Biblioteca AFABRB, 
localizada no térreo do prédio do Sindica-
to dos Bancários de Brasília. Neste tempo 
de quarentena, solicite emprestados livros 
com variados temas do conhecimento e 
LEIA EM CASA.

Novos modelos de 
máscaras artesanais

Nosso ENCONTRO COM ARTE con-
tinua suspenso, por tempo indetermi-
nado, por causa da pandemia do novo  
coronavirus. 

De casa e com saudades dos encontros 
mensais, a professora Luzia Águida conti-
nua produzindo máscaras de proteção. Os 
pedidos dos novos modelos podem ser fei-
tos pelo WhatsApp (61) 98135-4356. 

No dia 24 de dezembro de 2020, 
o Diretor de Benefícios e Adminis-
tração da Regius, Sandro de Souza, 
repassou para a ABC PRODEIN as do-
ações recebidas durante a Campanha 
Natal Solidário, realizada em parceria 
com  AFABRB. 

As doações foram distribuídas 
no dia 25 de dezembro para famílias 
da Cidade Estrutural que são assisti-
das pela ABC PRODEIN. Foram arre-
cadados R$ 6.100,00 e 104 cestas 
básicas, além de roupas, agasalhos 
e brinquedos que levaram aconchego 
e alegria às crianças. 

Confira a lista dos doadores da 
campanha:

Marlene Gomes Leite;
Regina Gonçalves;
José Ibaldi Mendes;
Jeová Cortes do Prado;
Wilson Conçalves Caixeta;
Manoel de Aguiar Carvalho;
Rosane V. Passon;
Luiz de Oliveira;
Maria Aparecida Sá;
Nilza Rodrigues;
Lenita Machado;
Alice Nogueria G. Ferracciollli;
Evangelina Ferreira;
Maria Rita de Castro;
Josmir José Braz;
Eduardo Zacarias;
Vander Barreto;
Elenice Andrade;
Sílvio de Souza Matos;
Beijamim Rodrigues;
Osvaldo de Castro Barbosa;
Semiramis Rezende;
Amauri Gonzaga;
Maria de Lourdes Kruchak;
Valdir de Oliveira;
Luciana Pereira Jard;
Francisco Lucien Gomes;
João Batista Dias;
Marlene Izabel;
Henri Maria Mioto;
Omar Vieira Cortes;
Iara Correa de Araújo;
Floraci Olímpia;
Cícero Rosa Nascimento;
Vicente de Paula;
Maria Cristina Melo;
Sandro Soares;
Frederico Ozanan Barbosa;
Edson Firmino;
Sueli Maria Amaral;
Maria Alice de Carvalho e Silva;
Carlos Menrique Vieira; e 
Mais dois doadores não identifi-

clados.
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Entre Aspas

 “Os aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) que ganham mais 
do que um salário mínimo terão 
reajuste de 5,45% neste ano. No 
ano passado, o reajuste tinha sido 
de 4,48%. Assim, o teto do INSS 
deve subir de R$ 6.101,06 para 
R$ 6.433,57. Segundo a Secretaria 
Especial de Previdência e Traba-
lho, o reajuste para os segurados 
do INSS com benefícios acima do 
piso previdenciário obedece a lei 
8.213, de 1991. Para definição do 
reajuste dos beneficiários, nesta 
terça-feira (12/1), foi divulgado que 
o índice usado para reajustar os be-
nefícios acima do piso nacional é o 
INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) acumulado em 2020 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Os valores 
deverão ser confirmados em uma 
publicação no Diário Oficial da 
União. Quem começou a receber a 
aposentadoria ou pensão a partir de 

“INSS: aposentados que recebem mais 
de um salário mínimo terão reajuste”

A AFABRB, na condição de entidade de caráter associativo, sente-se no dever de expressar ideias e sentimentos de interesse 
geral. Assim, em certas ocasiões, pretende despertar em seus associados aquele velho e salutar sentimento de indignação e até 
de revolta! Destarte, vez por outra, ela divulga no AFAzeres matérias já publicadas na mídia – aquelas  pontuais, de oportunidade. 

fevereiro de 2020 terá aumento pro-
porcional. Os índices variam confor-
me o mês de concessão do benefí-
cio, e ainda serão divulgados pelo 
governo. O economista autônomo, 
Hugo Passos, comenta que diante 
da crise de covid-19, aposentados 
e pensionistas têm como benefícios 
o PIS/Pasep, abono salarial extra, 
antecipação do 13º salário, 14º 
salário e acesso a créditos consig-
nados mais baratos. “Vale ressaltar 
que alguns benefícios estão para 
aprovação”.

Para Hugo, o reajuste deveria 
se manter pelo INPC comparado ao 
IPCA, “pois o mesmo considera as 
famílias que são mais sensíveis às 
variações de preços dos produtos 
básico. No entanto, infelizmente, 
observamos alguns grupos com 
aumento muito significativo compa-
rado com a médias de preços, por 
exemplo, o grupo de alimentos e be-
bidas que subiu 14,09% em 2020. 
Isso mostra que os aposentados 
e pensionistas desembolsaram a 
mais aproximadamente 8,64% em 
alimentos e bebidas”, afirma.

Poder de compra – Ricardo da 
Costa, advogado especialista em 
Direito Previdenciário, explica que o 

Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) foi criado pelo IBGE 
com o objetivo de orientar os reajus-
tes de salários, corrigindo, assim, o 
poder de compra. “Os benefícios de 
até um salário mínimo, anualmen-
te, sofrem reajuste maior que os 
benefícios de demais valores. Isso 
porque é utilizada variação, além do 
índice INPC. Ao final de 2020 havia 
proposta de R$ 1.087,84 através da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, o 
qual foi elevada para R$ 1.100,00 
através da Medida Provisória  
nº 1.021. Fato é que hoje, após fe-
chamento do INPC acumulado de 
2020, em 5,45%, o reajuste do sa-
lário mínimo ficou aquém, podendo 
sofrer novo reajuste nos próximos 
dias”, explica.

O advogado ressalta que o re-
ajuste anual busca manter o poder 
de compra dos beneficiários, em 
relação à inflação anual do último 
exercício. “Para o cálculo, são con-
siderados nove grupos de produtos 
e serviços, dentre eles alguns es-
senciais, tais como: alimentação, 
educação, habitação, saúde, trans-
porte, vestuário etc. Ao todo, são 
consideradas as variações de preço 
de 465 subitens”, ressalta.

Teto do Instituto Nacional do 
Seguro Social deve subir de 
R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57 
com o aumento de 5,45%.

“O governo federal deve anteci-
par novamente os pagamentos do 
13º de aposentados do INSS e tam-
bém o calendário do abono salarial, 
por conta do aumento de casos de 
Covid-19 no Brasil. As mesmas 
medidas foram tomadas no  co-
meço da pandemia, em março de 
2020”. - De acordo com técnicos 
da equipe econômica, a intenção 
é pagar a primeira parcela do 13º 
para aposentados e pensionistas, 
do auxílio doença e do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) a defi-
cientes de baixa renda em fevereiro. 
A segunda parcela poderia ser paga 
em março. As datas, porém, ainda 
não estão fechadas, porque depen-
dem da possibilidade de operacio-

Equipe econômica descarta auxílio emergencial, mas prepara reajuste para o Bolsa Família

Governo deve antecipar 13º do INSS e abono salarial

(Fonte: Correio Braziliense – 
caderno Conjuntura – versão digital, 

de 12/01/2021)

nalizar o pagamento dos benefícios.
Esse mesmo calendário seria usado 
no pagamento do abono salarial. 
O cronograma de pagamento do 
abono do PIS vai de julho a junho. 
O benefício corresponde a um sa-
lário mínimo para quem ganha até 
dois salários mínimos e trabalhou 
pelo menos 30 dias com carteira 
assinada.

“Fontes da equipe econômica 
justificam ser necessário adotar as 
medidas por conta do que considera 
um “recrudescimento” dos casos de 
Covid-19 no Brasil. A média móvel 
de mortes causadas pela doença 
segue acima de 1.000. Apesar des-
sas medidas, o governo descarta um 
novo pagamento do auxílio emergen-

cial, como ocorreu em 2020. A ideia 
nesse momento é reajustar o valor 
médio do Bolsa Família. Os técnicos 
fazem as contas para decidir se so-
bem o valor para R$ 200 ou R$ 300, 
além de incluir no programa mais 
300 mil famílias. Atualmente, o be-
nefício médio, concedido a 14,2 mi-
lhões de famílias, é de R$ 192. Para 
integrantes do Ministério da Econo-
mia, essas medidas podem ajudar 
no que chamam de “transição” até a 
aplicação da vacina em massa”.

Aniversariantes 
de fevereiro

AFABRB presenteia 
um Aniversariante 
todo mês

O  Valor  do  vale-brinde  é de R$ 
200,00 (duzentos reais). Todo mês a 
Associação sorteia um aniversariante 
para receber o vale brinde. Em janeiro 
o sorteado foi Ediwardes Luiz Moura 
Mendes, aniversariante do dia 14.

01/02
ANTÔNIO CLÁUDIO FARIA MARTINS 
HILDA MARIA DA SILVA 
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES VIEIRA
JOSMIR JOSE BRAZ 
LAURO DA SILVA DE AQUINO
LEILA APARECIDA DE J ALEXANDRE
MILVA VELLOSO CASTELO BRANCO 
02/02
ELI MOREIRA SOARES 
JOSÉ JOBERTO GOMES 
SINDIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO 
03/02
ASTECLIDES FERREIRA DIAS 
05/02
GERALDO MAJELLA DE RESENDE 
MÁRCIA MOREIRA LEITE 
06/02
JOÃO DUMAS FERNANDES
JUAREZ BARBOSA DE FRANÇA E SILVA
07/02
JUCINEIA LIMA TAVARES 
08/02
BILIZARIO PEREIRA DE LACERDA
CARLOS OTONI SACRAMENTO DE MIRANDA 
JOÃO AFONSO GUERRA
09/02
ALBERTO RIVERA TAUILY
IONE TAVARES CORREIA
10/02
CLISTENES MAGALHAES CARVALHO
NILMAR DE FREITAS BADU
11/02
MARIA DO CARMO BITTENCOURT
12/02
ORLANDO ELOY ALVES DIAS FILHO 
13/02
ALIOMAR CARVALHO DE JESUS 
14/02
ELIANE MARIA OLIVEIRA MARRARA
ELZA MARIA BRAVIM EURICH
HENRIQUE EDUARDO ROMANO 
15/02
GERALDO SOARES DE MOURA E SILVA 
JOÃO BOSCO GUIMARAES 
JOSÉ MARIA LIMA VIEIRA 
16/02
ELMA MARIA DE LOURDES CALDAS 
17/02
MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA
NILZA BISPO DE JESUS 
RICARDO SÉRGIO PEREIRA
18/02
EDSON FIRMINO LIMA
19/02
CÂNDIDA MARIA NASSAU FERREIRA
20/02
CÉLIA REGINA MUSIALOWSKI CHAVES
EDUARDO ZACARIAS NETO
JOÃO ANDRÉ CORREA 
22/02
LOANA DE SOUZA SOARES 
REBECA RIBEIRO FIALHO 
VALDIR ANDRADE 
23/02
MARIA EMÍLIA R. DA CUNHA VIANA 
MARIA HOLLERBACH LIMA 
24/02 
AGOSTINHO XAVIER DE LIMA 
ELIAS JOSÉ PEREIRA DE SOUSA FILHO
25/02
DERCILIO GOMES RORIZ
VIRGÍNIA GOMES PEDRA 
26/02
MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA GÓES 
28/02
NILTON FIGUEIREDO DE SOUZA
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Reunião com o Presidente do Banco aborda proposta 
de mudança da AFA para prédio da nova sede do BRB

A convite do Presidente Paulo 
Henrique Costa, a AFA compareceu 
a uma reunião realizada (on-line) no 
dia 11 (segunda-feira) deste mês. 
A Associação estava representa-
da pelo presidende do CONDE, Sr. 
Dourival Fernandes, pelos conse-
lheiros César Rebouças e Edson 
Firmino. Compareceram também 
o presidente da AFABRB, Sr. Luiz 
de Oliveira e o direitor Raimundo 
Nonato (Raimundinho). Do lado do 
Banco estavam o presidente Paulo 
Henrique e Secretáio Geral da Pre-
sidência, Sr. Carlos Lima.

Os temas abordados (a con-
vite) foram: resultado financeiro 
do BRB, plano de saúde (Caixa de 
Assistência) e mudança da sede da 
AFA para o prédio onde já está fun-
cionando a sede do Banco (Setor 
de Autarquia Norte).

Quanto ao resultado do Banco, 
ainda está em fase de finalização 
quanto aos aspectos legais e de 
publicações. Mas o presidente en-
fatizou o crescimento da institui-
ção, dizendo que, quando assumiu 
sua direção, o BRB valia cerca de 
R$ 1 bilhão, e agora vale mais de 
R$ 10 bilhões.

Sobre o plano de saúde, nossa 
Caixa de Assistência, deu sua pala-
vra que está plenamente garantido, 
nos moldes atuais, sem qualquer 
alteração, ou seja, permanece a 
proteção de todos os aposentados 
e assistidos pela Regius. Não há 
qualquer motivo para preocupações 
por parte dos “velhinos”, afirmou. 
Que está havendo franca negocia-
ção entre o Banco e a AEBRB, cujos 
objetivos são a manutenção dos 
recursos financeiros para a Saúde 
BRB, essencialmente.

Quanto à mudança da sede 
da AFA para a nova sede do BRB, 
no Edifício da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio), disse o Sr. 
Paulo Henrique ser motivo de gran-
de satisfação, principalmente para a 
consolidação dos laços de amizade 
e eventuais parcerias; que sempre 
vê a AFA com  alta estima e consi-
deração, além de seu carinho e ter-
na simpatia por nossa Associação. 
Sendo oportuno destacar a mudan-
ça como clara vantagem, destacan-
do-se os princiapis pontos positivos 
(reproduzidos no box ao lado).

Após o Sr. Paulo Henrique dis-
correr sobre estes assuntos, os 
gestores da AFA, além de agradecer 
o elogioso gesto do Presidente, res-
saltaram sua nobre atitude quanto 

à manutenção da nossa Caixa de 
Assistência (Saúde BRB) preser-
vando totalmente os direitos dos 
assistidos e garantindo sua cober-
tura para todos os aposentados do 
Banco. Para tanto, será mantida a 
participação financeira da AEBRB/ 
BRBCARD (hoje, 25%). Na oportu-
nidade, o Sr. Paulo Henrique disse 
que tem como objetivo aumentar tal 
participação para 30% das despe-
sas da Saúde BRB.

Quanto à mudança da sede da 
AFA, a maioria dos gestores presen-
tes sinalizou considerar o honroso 
convite para ocupar espaço junto à 
sede do Banco, no novo endereço 
(SAUN – Ed. CNC). O Presidente da 
AFA também agradeceu a deferên-
cia e estima do Sr. Presidente para 
com nossa Associação, mas disse 
que, primeiro, irá fazer uma pesquisa 
(enquete) de opinião junto aos asso-
ciados, para depois tomar a resolu-

ção mais acertada, aquela que for 
apontada pela maioria. Justa atitude, 
a nosso ver!

A AFABRB agradeceu por tão 
honroso encontro, e declarou que 
sempre envidará esforços para 
um bom relacionamento e estrei-
tamento dos laços de amizade e 
profissionalismo com o Banco de 
Brasília. A opor tunidade foi de sa-
tisfação para todos os par ticipan-
tes da reunião on-line.

 

Consulta pública sobre convite para mudança da sede da AFABRB
Como reportado acima, a Diretoria do BRB convidou a Associação para abrigar suas instalações junto à nova sede do 

Banco (Centro Empresarial CNC – ST SAUN QUADRA 5). Como toda mudança, esta possibilidade pode implicar dificulda-
des ou melhorias na convivência/trato com os filiados ou mesmo falso entendimento sobre a independência da AFA com a 
ida para a sede do Banco. Diante do fato, a Direx da AFA entendeu ser necessária uma consulta pública sobre o tema.

A proposta do Banco contempla: Sala de 76 metros, comodato por 5 anos, sem nenhum custo adicional (condomínio, 
IPTU, luz, água, etc.),  vaga de estacionamento para os gestores e participantes de reuniões; visitantes poderão ter acesso 
ao estacionamento, mediante identificação na portaria. Para auxiliar na decisão dos associados, listamos abaixo alguns 
pontos positivos e negativos:

PONTOS POSITIVOS: Vivenciar o dia-a-dia do Conglomerado BRB, construção de laços na defesa da perenidade do 
Banco, melhoria da comunicação com o mesmo, melhores acomodações aos associados, melhor acompanhamento dos 
assuntos pertinentes aos interesses dos aposentados, maior visibilidade junto ao pessoal da ativa e, em consequência, 
possibilidade de aumento do número de associados, auditório com capacidade por volta de 50 pessoas.

PONTOS NEGATIVOS: Ao término do comodato, a AFA pode estar de volta ao mercado imobiliário e arcar com custo de 
aluguel, possibilidade de diminuição de visitas dos associados em vir tude de um ambiente mais sofisticado, possibilidade 
de suspensão de alguns serviços aos filiados, como, por exemplo, o Encontro com Arte, possíveis questionamentos sobre 
a autonomia da Associação.

Na atual sede (Prédio do Sindicato dos Bancários), a AFA paga R$ 1.400,00 de aluguel, incluídos segurança, limpeza, 
cafezinho, facilidade de estacionamento (estacionamento do Sindicato, W3, Quadras 314/315), isenção de  tarifas de água, 
luz, IPTU e condomínio, facilidade de acesso do Associado, ausência de restrições sobre decisões/posicionamentos  da AFA.

VOCÊ DECIDE: “Concorda ou não com a mudança de endereço da nossa sede?” Através dos nossos canais de comu-
nunicação, o Associado está sendo chamado para responder à esta questão, de suma importância!

Com a impossibilidade de encontros presenciais, em virtude do COVID-19, deliberou-se sobre a realiza-
ção das reuniões  mensais de forma virtual, o que foi aprovado por unanimidade e registrado na ATA 267 (de 
20/11/2020), que registrou também os seguintes temas:  POSIBILIDADE DE MUDANÇA SEDE DA AFABRB. 
O Conselho aprovou por unanimidade sugerir que a Direx verificasse proposta detalhada sobre espaço/
custos adicionais envolvidos; SUSPENSÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 2020 e aprovação por 
unanimidade da compra/envio de 832 unidades de panetones Kopenhagenpara os associados; PARCERIA AEBRB/BRB. Dado 
conhecimento sobre as tratativas entre AEBRB/BRB, e acompanhamento da AFA, para obtenção de recursos, pela AEBRB, a 
fim de auxiliar no custeio das despesas da Saúde BRB; BENEFÍCIO POR MORTE/INVALIDEZ PERMANENTE/RESOL CONDE 
001. Proposta a limitação do benefício a R$ 100 mil de gasto anual e concessão do benefícios aos herdeiros de Sebastião 
Gratão, falecido, em acidente, em 18/04/2020 (arovado por unanimidade); DOAÇÃO DA AFA PARA O PROGRAMA AFA SOLI-
DÁRIA/NATAL 2020. Por não constar dos objetivos da Associação, a proposta foi rejeitada por unanimidade.

Já a ATA 268 (de 28/12/2020) registrou os seguintes temas: PARCERIA AEBRB/BRB. Relatado que não houve avanços 
nas negociações; AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENTREGA DE PANETONES AOS ASSOCIADOS/BRINDE 
NATALINO. Registrada a assinatura de contrato com empresa franqueda da Kopenhagen;  ATAS DA REGIUS. O Conde tomou 
conhecimento de várias atas de órgãos ligados à Regius, quando há bem da transparência, foi sugerido contato com a Caixa 
de Assistência, visando uma redação mais clara e compreensível (aprovado por unanimidade). Sobre o investimento Sia 
Corporate, foi aprovado por unanimidade que a AFA peça maiores informações ou até mesmo uma auditoria sobre o mesmo; 
SENTENÇA RELATIVA AO IRRF/CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. Tendo em vista o êxito sobre o Mandato Judicial 
Coletivo, solicitada a publicação do mesmo no AFAZERES. Aprovado por unanimidade; RENÚNCIA DO DIRETOR ADMINIS-
TRATIVO. Solicitado a convocação de uma Reunião Extraordiária do Conde, membros efetivos e suplentes, visando analisar 
a possibilidade de uma nova indicação ou acúmulo do cargo pelo Diretor de Comunicação e Promoção Social. Aprovado por 
unanimidade; INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DOS APOSENTADOS JUNTO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA REGIUS. 
Indicado, pela Direx, ad referendum do Conde, o associado Raimundo Nonato Marques de Santana . Aprovado por unani-
midade; SELO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO/REGIUS/INDICAÇÃO DE ASSOCIADOS PARA RESPONDER QUESTIONÁRIO. 
Atendendo demanda da Regius, foram indicados os associados: Dorival Fernandes Rodrigues, Edson Firmino Lima, José 
César Ferreira Rebouças, Luiz de Oliveira e Luiz de França Neto. Aprovado por unanimidade.

Resumo das deliberações do Conde/AFABRB
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Na Clínica Saúde BRB temos excelente servi-
ço, ótimo atendimento e profissionais de primeira 
linha na área de saúde e medicina: psiquiatras, 
geriatras, ginecologistas, urologistas, cardiolo-
gistas, médicos de família, clínicos gerais, enfer-
meiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricio-
nistas. O serviço é personalizado, do acolhimento 
ao cuidado e, caso necessário, encaminhamento 
a especialistas credenciados. Para utilizar os ser-
viços, é necessário se inscrever em algum pro-
grama preventivo ofertado pelas Patrocinadoras. 

O atendimento presencial havia sido retoma-
do, rorém, com o recrudescimento da pandemia 
da Covid-19, suspendeu novamente este tipo de 
atendimento, voltando, portanto, o atendimento 
vir tual ou por telefone.

Importante que o interessado tenha infor-
mações antecipadas para o agendamento.

A Clínica (localizada na SGAS 902, Edifício 
Athenas, Entrada A, Sala 215) está funcionando 
de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h, e em horário 
especial nos fins de semana, temporariamente, 
das 8h às 13h.

Teleconsultas:
(61) 3029-6363;
(61) 3029-6353;
(61) 3029-6352

Clínica Saúde BRB 

Agendamento 
para consultas
personalizadas 
e seguras 

Declaração do Imposto de Renda em 2021
Na ação judicial sobre as contribuições ex-

traordinárias para a Regius, considerada proce-
dente em favor da AFABRB, por constar a União 
como ré, a sentença está sujeita ao duplo grau de 
jurisdição, quer por iniciativa voluntária da União 
e, na falta desta, ex officio, pelo Juiz sentenciante. 
Em outras palavras, a decisão judicial ainda não 
transitou em julgado.

Mas atenção! Poderão proceder à dedução 
dos valores pagos à Regius, a título de contribui-
ção extraordinária, na próxima declaração de im-
posto de renda (2021), no que tange ao exercício 
de 2020 e assim sucessivamente, os filiados que 
faziam parte do quadro de associados da AFABRB, 
quando da propositura do citado Mandato de Se-
gurança Coletivo, conforme lista que foi anexada 
à ação inicial, à época do ajuizamento da medida.

RELEMBRE O CASO - Conforme noticiado na edição anterior do AFA-
zeres, a Regius deixou de efetuar o abatimento do Imposto de Renda na 
Contribuição Extraordinária que o participante aposentado faz mensalmente. 
A medida foi uma determinação da Receita Federal. Tal decisão da Receita 
penalizou apenas o aposentado. Lembramos que a medida entrou em vi-
gor a partir de 2019. E em março do mesmo ano, por meio do Processo nº 
1012066-63.2019.4.01.0000, A AFABRB entrou com Agravo de Instrumento contra União Federal. Em seguida, 
A AFABRB  impetrou Mandado de Segurança Coletivo contra ato delegado da Receita Federal do Brasil, em 
Brasília/DF, pretendendo a inclusão das contribuições extraordinárias  destinadas à Regius, para  definir a 
incidência do imposto de renda na fonte, tanto mensalmente quanto no acerto anual ao fisco. (Processo 
1008980-69.2019.4.01.3400), data de 11/04/2019.  Julgando referida medida judicial, o Juiz, da 4ª Vara  
Federal de Brasília, decidiu  julgar procedente, em parte, os pedidos  deferindo a antecipação de tutela para 
determinar à União  que proceda à imediata aplicação dessa sentença, permitindo a dedução dos valores 
pagos a titulo de contribuição extraordinária na próxima declaração de imposto de renda dos associados da 
AFA,  que detinham essa condição na data do ajuizamento do Mandato de Segurança, já que foram acolhidos 
como substituídos processualmente  pela Associação. “Em consequência, fica a União (Fazenda Nacional) 
condenada à repetição de todos os valores que foram retidos ou recolhidos indevidamente corrigidos 
monetariamente, e acrescidos de juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês a data de cada 
desembolso até a devida restituição.”

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você

saude.gov.br/
doesangue

Telefone para
acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Baixe o APP SAÚDE BRB 
na loja de aplicativo pró-
pria para o seu dispositivo 
(smartphone ou tablet); Faça 
o login (usuário e senha); 
Selecione a opção Menu Pla-
no e siga o passo a passo.

Cartão digital 
da Cassi

Informes Regius

Tesouraria reabriu dia 5 de janeiro
Em 05/01/2021 a tesouraria da Regius reabre suas atividades do ano novo. O prazo para novas 

contratações de empréstimos foi restabelecido a partir de 05/01/2021. As solicitações realizadas 
nesta data receberam o crédito em 12/01/2021, por exemplo.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (61) 3035-4400 ou através do e-mail 
relacionamento@regius.com.br .
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano
Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.305.362.603,32 1,82 7,68 94,81 IPCA + 5,00% a.a.

Plano CD-02 74.740.317,20 1,13 7,17 93,97 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 436.787.852,30 2,38 7,22 94,63 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 57.609.079,71 1,58 5,13 67,23 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 6.692.180,30 1,21 4,20 55,05 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 76.389.084,81 1,15 7,69 100,79 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 2.957.581.117,64
Superavit do mês de novembro/2020: R$ 11.569.577,69

Superavit acumulado até novembro/2020: R$ 41.435.634,87

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de novembro de 2020.

ACOMPANHANDO OS 
NOSSOS INVESTIMENTOS

Para obter informações, mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, 
basta acessar o site www.regius.org.br, bem como o e-mail relacionamento@.
org.br, e verificar a situação de cada Plano de Benefícios e de  gestão administrativa 
(PGA). Vale a pena conferir!

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA AFABRB (em R$1,00)
CDB/RDB Saldo Rendimento do mês Rendimento Acumulado

Novembro/2020 493.612,73 694,80 48.292,52

Dezembro/2020 494.378,15 730,65 49.057,94
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Novembro/2020= 0,01         Dezembro/2020 = 0,21

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Outubro/2020 Novembro/2020

1. Saldo em Caixa 183 640

2. Saldo em Conta Corrente 271 3.936

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.009.194 1.036.863

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 492.918 493.613

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 516.276 543.250

4. Imóvel 677.392 677.392

   4.1. Sala 151. Ed. Barão do Rio Branco 362.268 362.268

   4.2. Sala 121 e garagem nº 59 - Edifício Athenas 315.124 315.124

TOTAL 1.687.037 1.718.831

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de outubro e novembro/2020.

Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Raimundo Nonato Martins – Diretor de Comunicação e Promoção Social
– Maria de Lourdes Kruchak - Encarregada Administrativa
– Laura Kruchak Barros - Auxiliar Administrativa)

Contatos com a AFABRB
SHCS - EQ 314/315, Bloco A - Térreo 
Prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília
Brasília – DF – CEP: 70383-410
Atenção! Funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 09 às 18 horas.
Fones: (61) 3245-6876 e 3345-1263
WhatsApp: (61) 99638-0736
Site: www.afabrb.org / E-mail: afabrb@gmail.com

Conselho Deliberativo:
Dorival Fernandes Rodrigues – Presidente
Eduardo Zacarias Neto – Vice-Presidente
Edson Firmino Lima
Luiz de Oliveira 
José César Ferreira Rebouças

Conselho Fiscal:
Luiz de França Neto – Presidente
Eliomar dos Santos Lacerda
Rute de Jesus Caixeta

Diagramação:
Tomaz André da Rocha RP 2829-1993 SRTE/DF - Artefato (61 98534-0500)

AFAZERES - Informativo Interno da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do BRB (AFABRB) - Tiragem: 650 exemplares

Espaço do 
associado
Espaço do 
associado
Entre em contato para divulgação cultural e também 
para anunciar gratuitamente produtos e serviços no 

seu informativo AFAzeres, telefones:
(61) 3345-1263 e 3245-6876.

Com o visual moderno do site, ficou mais fácil encon-
trar suas fotos tiradas nos eventos da AFA. Acesse www.afabrb.
org e confira! Caso precise de ajuda, mantenham contato conosco:  
(61) 3245-6876 / 3345-1263 / afabrb@gmail.com.

Diante da modernização na comunicação, a AFABRB tem agora um 
número exclusivo para WhatsApp. Cadastre o seu telefone para entrar em 
contato pelo aplicativo: (61) 99638-0736.

Site moderno e contatos por WhatsApp

Corola Revisado 
Vende-se COROLA XEI 2016/2016 (revisado), cor branco-pérola. Contato pelo 

telefone número 999728453.

Aluguel de quitinete
ALUGA-SE uma KIT, no Sudoeste, de 36m2, na CLSW 101, super arrumadinha.

Contato pelo número 99984-5874.

Vendo linda chácara de 60.000m²
Toda reformada, com casa, salão de festas, churrasqueira, piscina aquecida, 

curral, pomar,córrego, etc. Próxima a Luziânia. Contato: (61) 99654-5939 e (61) 
3536-6229 – ESTER DO AMARAL POSSELT.

Venda - Residencial Piatã
Vendem-se frações de Unidades Residenciais, em belo condomínio, no SMPW- 

Trecho 2, Quadra 7, Conjunto 3, Lote 8 - Park Way/DF, regularmente aprovado, estru-
turado, consolidado e, de excelente localização. Interessados, podem contatar pelos 
Celulares/WhatsApp: 61-98114-1188 (Aliomar) e/ou 61-98161-1188 (Dora).

Moda Minas Miss
Moda feminina e acessórios. Loja no Guará, QI 11, conjunto W, loja 3, Guará I. 

Contatos por telefone: 3382-5842 e 98148-3941 (WhatsApp). Instagram: @lojami-
namiss. Facebook: facebook.com/lojaminamiss

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado
Torne sua festa ou encontros mais bonito ainda. Faça no Espaço do Cerrado. 

Aqui, tudo é bonito e aconchegante. É gostoso e bem diferente. Salão de Festas 
– Espaço do Cerrado fica aqui, na Rua 16, Chácara 472, Lago Oeste – DF. Veja o 
site: www.espacodocerrado.com . Contatos com Elizabeth Borges de Farias pelos 
telefones (61) 9.9988-0712 / 9.9655-3232 /3368-3665.

Novos Associados e renovação de cadastros
A AFABRB está em campanha para atrair novos Associados. Assim, caro co-

lega, traga um aposentado do BRB para filiar-se a esta Casa. Atualmente a AFA 
tem 63% de representatividade em relação ao quadro de aposentados do Banco; 
Portanto, 37% ainda não se associaram. Então, vamos trazê-los ao nosso conví-
vio. Conversemos com eles e lhes mostremos as importantes vantagens em ser 
Associado. Contatos: e-mail: afabrb@gmail.com – Fones: (61) 3345-1263 / 3245-
6876. Solicitamos a todos os colegas que já são Associados que atualizem seus 
dados junto à AFABRB: endereço, e-mail e telefones. Juntos somos mais fortes!


