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congêneres, no conglomerado do BRB, assim como pe-
rante alguns órgãos e instituições no Distrito Federal.

Na Regius, tem representantes dos aposentados na  
DIREX, nos conselhos Deliberativo e Fiscal, assim como no 
Comitê de Investimentos, e exerce, ainda, certo monitora-

mento na gestão de riscos dos fundos de 
pensão ali administrados; nos Con-

selhos Administrativo e Fiscal 
da SAÚDE BRB (nossa Cai-

xa de Assistência)...
Importante men-

cionar que a Asso-
ciação não exerce 
qualquer papel 
de fiscalização 
– nem lhe ca-
beria – perante 
qualquer órgãos 

ou entidade das 
coligadas do BRB. 

Apenas, numa parce-
ria muito amistosa e sa-

lutar, procura estar presente 
e acompanhar o desempenho e 

transparência da governança das em-
presas do complexo BRB, mantendo, quando 

necessário, seus Associados bem informados, principal-
mente a respeito dos seus direitos e interesses relativos 
ao nosso Fundo de Pensão (Regius) e à nossa Caixa de 
Assistência (Saúde BRB), entre outros temas. Nossos 
representantes acompanham, também, resultados das 
aplicações dos recursos e controles internos da DTVM. A 
AFABRB participa, com representante dos aposentados, 
da administração do Liberty Mall, por ser um shopping de 
propriedade da Regius, portanto de seus participantes, 
atualmente gerenciado por um filiado desta Associação. 
Ultimamente, elaboramos uma nova edição do Estatuto 
da Associação e do seu Regimento Interno, inserindo im-
portantes alterações para adequar-se às realidades e mo-
dernização requeridas. Foi feita a substituição da nossa 
logomarca, procedimento que teve a colaboração da área 
de marketing do BRB.

A Associação dos Funcionários Aposentados e Pen-
sionistas do BRB – AFABRB tem sido assim: constituída 
em 11 de fevereiro de 1992 como uma sociedade civil, 
sem fins lucrativos e de prazo indetermi-
nado, com sede e foro na cidade 
de Brasília-DF, cujo objetivo é 
congregar os Funcionários 
Aposentados do Grupo 
BRB. Seu principal 
escopo é a defesa 
dos direitos e legí-
timos interesses 
de seus Associa-
dos (aposentados 
e pensionistas do 
BRB), bem como 
oferecer-lhes mo-
mentos de lazer 
e confraternização. 
Tem, hoje, um quadro 
social superior a 750 fi-
liados. É a entidade de clas-
se, no Distrito Federal, que tem a 
maior representatividade da categoria 
que representa (cerca de 65% dos aposentados do 
BRB). Por aqui passaram bravos e queridos companheiros, 
cuja seriedade e ética imprimiram gestões de real grandeza 
à nossa querida Associação, aos quais reafirmamos nos-
sos cumprimentos e sinceros agradecimentos pela nobre-
za com que conduziram a AFABRB no passado.

Acreditamos que muitos dos nossos companheiros 
associados vêem a AFA apenas pelo lado das confraterni-
zações, com bons encontros e festas estilosas, com de-
liciosa e farta comida regada com boa bebida, à altura do 
merecimento de seus Associados, que, pelo bom gosto, 
aprenderam ser bem exigentes.

Mas não é só isso, caros colegas. A AFABRB, por meio 
de seus representantes Associados, tem assegurado sua 
presença nos órgãos e entidades coligadas do BRB, com 
o fito de manter acompanhamento das atividades, gover-
nança, transparência e resultados dos programas e pro-
jetos geridos por todas elas, visando sempre consolidar 
importantes parcerias que  resultem em benefícios para 
os aposentados do Banco. Graças ao trabalho dedicado 
e responsável, somos uma associação atuante, bastante 
dinâmica, que já desfruta de bom conceito perante as 

Esta Entidade participa e colabora com o Projeto Bem 
Viver, desenvolvido e aplicado pela SAÚDE BRB, com quem 
mantemos importante parceria, para o bem de todos.

Posteriormente, falaremos de outros feitos também in-
teressantes desta Associação.
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Livro do Mês
A sinopse do Livro do 

Mês (Expresso do Oriente, de 
Graham Greene) está na ver-
são on line do AFAZeres, no site: 
www.afazeres.inf.br

Mais de 2000 títulos estão dispo-
níveis para empréstimo na Biblioteca 
AFABRB, localizada no térreo do prédio 
do Sindicato dos Bancários de Brasília.

A nossa biblioteca conta com 
obras de variados temas do conhe-
cimento. Leia in loco ou tome em-
prestados livros do seu interesse 
intelectual.  

Plantão Jurídico 
A advogada Dra. FERNANDA R. 

ALVES FERREIRA continua atenden-
do nas segundas-feiras, no horário 
das 09h às 12h, na sede da AFABRB 
- EQS 314/315, prédio do Sindicato 
dos Bancários de Brasília, térreo. 
Agendamentos pelos fones (61-
3345-1263 / 3245-6876) ou e-mail: 
afabrb@gmail.com. Contatos diretos 
com a profissional: (61)8425-8881. 
e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br.

Observação: Informamos que 
a AFABRB participa somente como 
mediadora entre seus associados e 
a advogada, não arcando, portanto, 
com nenhum custo financeiro de-
corrente de demandas ou acordos 
judiciais, como consta dos termos 
do contrato existente.

Segunda etapa 
da Escolinha 
de Informática

Continua aberto o período de 
adesões para a segunda etapa da 
Escolinha de Informática da AFABRB, 
oferecida aos Associados através de 
parceria firmada com a Equipe de In-
formática do BRB. Logo que atingir-
mos o número suficiente de adesões, 
será divulgado o período das aulas, 
nas instalações do GEDEP.  

Faça sua inscrição pelo e-mail  
afabrb@gmail.com e pelos fones 
(61) 3345-1263 e 3245-6876.

01/05
ARLENE ARDERUCIO DE BARROS 
DÉLIA WANDERLEY DE SOUSA 
ROSÂNGELA CUSTÓDIA DA SILVA 
02/05
JOSÉ MENDONCA MENDES 
LAÉCIA DA SILVA LELIS 
MARIA DE LOURDES KRUCHAK 
MARIA GORETE MELO ARAUJO ALVES
03/05
JAIRO VALADÃO ROSA 
05/05
KÁTIA THEREZA BESSA
MARIA CÂNDIDA CALDAS BORGES
06/05
DALVIO FRANÇA GONTIJO 
JACQUELINE RODRIGUES NUNES
07/05
HÉLIO GALDINO 
IVAN RODRIGUES RIBEIRO
ROSANE VIEIRA PASSONI
09/05
EDSON LUIZ DA SILVA
FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO NETO 
10/05
DILCE DA COSTA PEREIRA 
JÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA
MARIA ALICE DE CARVALHO E SILVA
MARIA IZABEL DE FARIA CARDOSO 
11/05
GENES LOPES DE ALMEIDA 
JAIR GONÇALVES DA SILVA 
MARIA PATROCÍNIO PEREIRA CASTRO
12/05
DJALMA FRAZÃO DE MORAIS
FERNANDO ANTÔNIO PUNTEL FERREIRA
13/05
ANNA NELI MOTTA 
DANIEL DE FREITAS 
MARIA DE FATIMA MARTINS FRAZÃO
14/05
CÍCERO ROSA DO NASCIMENTO 
JOÃO BATISTA DE SALES 
WALTER RODRIGUES DE SOUZA 
16/05
AGUR LOPES DE OLIVEIRA 
CARLOS MAGNO INACIO DA SILVA 
MÁRCIO SEBA GARCIA 
MARIA TEREZA FRACASSO 
17/05
MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA 
VALDIVINO FIRMES FERREIRA
VICENTE PAULO RIBEIRO CASTRO 
18/05
CIRO BARRETO DE MATOS 
LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS 
MARIA LÚCIA DA MOTA P. PERILLO 
SILVIO DE SOUSA MATOS 
19/05
MAILDA DA SILVA DELGADO 
TEREZINHA FRANCISCO BENTO VIEIRA
20/05
MANUEL CAMELO MENDES
22/05
FRANCISCA MARIA TELES BENIGNO
SÔNIA MUNDIM CARDOSO 
23/05
JOÃO LUIZ DE JESUS LIMA
24/05 
CINIBALDO VIEIRA MARQUES 
LILIANE FERREIRA PORFÍRIO 
ZILCA PEREIRA MONTEIRO DE CASTRO
25/05
MARLEI BOECHAT DOS SANTOS AGUIAR 
ROSA HERCÍLIA DE SAMPAIO SOARES 
26/05
BERNARDO JOSÉ SPINDOLA
THEREZA CHRISTINA PAES LOUREIRO
27/05
GISELLA MARIA ORSINI
PAULO SERGIO BRAVIM 
SILAS PEDRO DA SILVA
WALDEMIRO SOARES DE ANDRADE
28/05
ANTÔNIO EPAMINONDAS L DA SILVA
MARLISE DA SILVA SANTOS 
29/05
MARIA JOSÉ SILVEIRA DO NASCIMENTO
MARIA TEREZA BALDEZ DA SILVA
VANDERLANDO MARTINS BORGES 
30/05
MARIA DE LOURDES BATISTA
NELSON VALADÃO ROSA 
ULISSES PINHEIRO LEAL

Maio

Festa Junina da AFABRB/2019
Vem aí a melhor festa junina 

do Distrito Federal. Será no dia 
15 de junho, na Mansão MM, no 
Park Way. 

Aguardemos mais informa-
ções e convites.

E-mail: centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br
Horário de funcionamento: 12h às 19h

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.

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

Encontro com Arte
Nosso ENCONTRO 

COM ARTE de abril foi 
marcado para o dia 30, 
com o tema PORTA BIJU 
DAMA, escolhido pela 
professora Luzia Águida. 
A presente imagem retra-
ta bem a peça pronta. 

Técnicas utilizadas: 
Utilização de recicláveis, 
flores em feltro, pintura 
de rosto, caseado em 
feltro/tecido. 

Materiais emprega-
dos: Tecido de algodão 
floral e pele; feltro várias 
cores; plumante para 
enchimento; linhas de 
crochê para caseado; 
tintas para tecido; cordão de São 
Francisco; fitas de cetim; mini penas 
de aves; tubo reciclável; CD’s inser-
víveis; papelão grosso; viés largo; 
cola branca; cola quente; lixa, linhas 

finas, arame grosso, mi-
çangas, pérolas e guipir.

Resumo do passo a 
passo:  Encher e pintar 
rosto e reservar. Prepa-
rar o pedestal, unindo 
CD’s e papelão. Forrar 
e reservar. Casear cor-
po, encher, colocar os 
arames e miçangas, 
conforme orientação, 
prendendo, em seguida, 
no canudo. Prender cor-
po à cabeça pela parte 
de trás. Prender o cabelo 
na parte da frente e parte 
de trás. Preparar flores. 
Casear o chapéu, fazer 
o encaixe na cabeça e, 

em seguida, a decoração na parte 
lateral, colando o guipir, fita, flores e 
as minipenas.

Observação: As alunas deverão 
levar TESOURA e 4 CD’S velhos.

A AFABRB resolveu dar um vale-brinde a um 
aniversariante do mês. O Valor é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Todo mês será sorteado um ani-
versariante, que receberá o vale brinde. Esta é uma 

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

decisão que valerá por prazo indeterminado e foi aprovada em reunião mista 
do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva da Associação. O sorteio do 
aniversariante contemplado será feito, todo mês, em reunião da DIREX.

A iniciativa já começou em março deste ano, quando foi sorteada a que-
rida colega Marina Lima Cavalcante.
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Entre Aspas

“O soldador Erídio Dias costu-
mava dizer que foi salvo pela sorte. 
Em novembro de 2015, a barragem 
onde ele trabalhava se rompeu, des-
pejou 62 milhões de metros cúbicos 
de rejeitos sobre a Bacia do Rio Doce 
e matou 19 pessoas na cidade de 
Mariana (MG). Funcionário terceiri-
zado da mineradora Vale S.A., Erídio 
contava aos amigos que só escapou 
da tragédia porque, minutos antes 
do desastre, saiu para almoçar em 
um local afastado. Há três meses, o 
colapso de outra barragem da Vale 
voltou a devastar o interior mineiro. 
Uma onda de destruição e morte 
dizimou mais de 200 pessoas em 
Brumadinho. Erídio estava entre elas. 
Se a sorte protegeu o soldador em 
2015, não foi o azar que o matou 
em 2019. As tragédias de Mariana e 
Brumadinho – assim como uma série 
de outras catástrofes brasileiras – se 
explicam por fatores objetivos e nada 
esotéricos: uma combinação temerá-
ria de descuido na operação, falha na 
fiscalização e demora na condenação 
dos culpados. Características de uma 
cultura de segurança capenga.

Pesquisador e doutor em Geren-
ciamento de Riscos e Segurança pelo 
Departamento de Engenharia Naval 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Gerardo Portela ex-
plica que a improvisação “é um traço 
cultural” dos gestores no Brasil, mes-
mo diante de situações de ameaça 
iminente.

 – A prioridade não é enfrentar o 
problema e solucioná-lo. Uma reação 
típica brasileira diante de alguém que 
aponte um perigo é dizer: “Vira essa 
boca pra lá”. Na nossa cultura, falar 

do risco atrai o acidente ou é um ato 
que demonstra fraqueza. Na realidade 
deveria ser o contrário: fraqueza é não 
enfrentar o risco e não mitigá-lo. Mas 
o brasileiro típico acha “corajoso” 
não enfrentar o risco e “jogar dados”, 
passando por cima do problema sem 
solucioná-lo – afirma.

Desastres recentes ocorridos no 
Brasil confirmam o diagnóstico do 
pesquisador. Em Mariana, a Polícia 
Federal e o Ministério Público con-
cluíram que a empresa Samarco e 
as controladoras Vale e BHP Billiton 
sabiam do risco de rompimento, mas 
não agiram para evitar o problema. 
Em Brumadinho, a Polícia Civil des-
cobriu que gerentes da mineradora 
foram alertados, mas também se 
omitiram.

A imprevidência é recorrente. 
Em setembro de 2018, um incêndio 
destruiu o Museu Nacional do Rio de 
Janeiro (RJ). O laudo da Polícia Fede-
ral concluiu que a causa do desastre 
foi um curto-circuito por superaque-
cimento em um aparelho de ar-con-
dicionado – provavelmente sem ma-
nutenção.

A improvisação também está 
por trás de outro incêndio catastró-
fico. Em janeiro de 2013, a tragédia 
na boate Kiss, em Santa Maria (RS), 
deixou 242 mortos. O fogo começou 
depois que o vocalista de uma banda 
acendeu um sinalizador pirotécnico 
no palco. Mas a Polícia Civil concluiu 
que a superlotação, a falta de saídas 
de emergência e a falha em extintores 
contribuíram para o número escanda-
loso de vítimas.

Quem faz o quê?  - Rompimen-
tos de barragens, incêndios, desa-

Projetos no Senado buscam superar 
ciclo das tragédias anunciadas

bamentos de prédios, deslizamentos 
de encostas, enchentes, naufrágios 
de embarcações superlotadas. A lis-
ta de tragédias no Brasil impressiona 
não apenas porque são corriqueiras. 
Mas principalmente porque há um 
arcabouço legal para evitá-las. O Mi-
nistério da Integração Nacional publi-
cou em 2017 as Noções Básicas em 
Proteção e Defesa Civil e em Gestão 
de Riscos, um compêndio que iden-
tifica a responsabilidade de cada ente 
da Federação na prevenção de desas-
tres. Nas áreas de risco, por exemplo, 
cabe à União apoiar o mapeamento 
das regiões vulneráveis, enquanto 
os estados identificam os locais pe-
rigosos e os municípios promovem a 
fiscalização.

Mas por que isso não acontece 
com a frequência e a eficiência ne-
cessárias? Para o professor Frederico 
Flósculo, da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de Bra-
sília (UnB), o problema não está na 
legislação, que ele classifica como 
“mais que suficiente”. De acordo com 
o urbanista, o desleixo nas inspeções 
é “totalmente político”.

 – A política deformou o serviço 
de fiscalização, tornando essa função 
quase totalmente sob o controle de 
interesses menores. Mais legislação 
fará pouca ou nenhuma diferença. 
Temos que ter para a Defesa Civil o 
mesmo status que é dado ao Ministé-
rio Público: de independência e defesa 
do interesse público. Na cultura atual, 
os acidentes se repetirão previsivel-
mente, pois o administrador tornou-
se refém de interesses antissociais 
e algoz da própria sociedade – argu-
menta.

O escárnio em relação à seguran-
ça é tão gritante que as calamidades 
acontecem mesmo quando a fiscali-

(Fonte: Dante Accioly, da Agência 
Senado, publicado em 11/4/2019)

A AFABRB, na condição de en-
tidade de caráter associativo, sen-
te-se no dever de expressar ideias 
e sentimentos de interesse geral. 
Assim, em certas ocasiões, preten-
de 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. 

zação funciona. Em outubro de 2017, 
a Prefeitura do Rio interditou o Centro 
de Treinamento do Flamengo depois 
que o clube foi multado 31 vezes por 
falta de alvará. Apesar da proibição do 
Poder Público, o Flamengo reabriu o 
“Ninho do Urubu” e instalou contêine-
res para alojar os atletas em uma área 
que só tinha permissão para servir de 
estacionamento. Resultado: em janei-
ro deste ano, um curto-circuito no ar-
condicionado matou dez jovens entre 
14 e 16 anos.

Para o pesquisador Gerardo Por-
tela, atitudes como essa expõem o 
que ele classifica como “um vício” do 
gerenciamento de riscos no Brasil: a 
ausência de valores éticos:

– A tecnologia deve ser usada 
para salvaguardar a vida humana, 
depois o patrimônio. Mas existe a 
questão dos ganhos financeiros, das 
metas a serem batidas. Quando uma 
sociedade tem valores bem firmados, 
dizemos que há uma cultura de segu-
rança forte. Nós não temos. Nossa 
cultura de segurança é frágil. Muitas 
vezes os gestores priorizam prazos, 
interesses políticos e financeiros.
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Espaço do associado
Anuncie gratuitamente aqui,  
no seu informativo AFAzeres.  
(61) 3345-1263 e 3245-6876.

Torne sua festa ou encontros mais bonito 
ainda. Faça no Espaço do Cerrado. Aqui, tudo é 
bonito e aconchegante. É gostoso e bem dife-
rente. Salão de Festas – Espaço do Cerrado fica 
aqui, na Rua 16, Chácara 472, Lago Oeste – DF.

Contatos com Elizabeth Borges de Farias 
pelos telefones (61) 9.9988-0712 / 9.9655-
3232 /3368-3665; e também por email: www.
espacodocerrado.com

SALÃO DE FESTAS – 
Espaço do Cerrado

Caros colegas, vejam suas fotos ti-
radas nos eventos da AFA. Acesse seu 
site: www.afabrb.org . Caso precise de 
ajuda, mantenham Contato conosco – fo-
nes: (61)3245-6876 / 3345-1263. E-mail: 
afabrb@gmail.com.

Nossas fotos nos eventos 
da AFABRB 

Vendo propriedade rural – uma fazenda com 
243ha, formada, capacidade para 300 reses, 
No município de Buritis/MG, distante de Brasília 
260km em estrada asfaltada. Possui sede, cur-
ral, energia da Cemig, 8 divisões de pasto em 
arame liso e madeira de lei, Na medição via saté-
lite, a área é de 272ha. Outras informações pelo 
telefone 61 98112 6818, com Maria Eduvirges 
da Silva.

Fazenda em Buritis à venda 

Artigo Especial – José Ibaldi Mendes
Não me passava pela cabeça chegar 

aos 80 anos. Os homens da minha geração 
não eram longevos. Esperávamos com an-
siedade comemorar os 18 anos para obter 
o certificado de maioridade e poder entrar 
no cinema para assistir aos filmes estrela-

cos. Raro é o dia em que não leio algumas 
páginas ou escolho um disco para ouvir. E 
agora, com o retorno do vinil (isso mesmo, o 
bolachão!), o prazer é renovado, pois guardei 
mais de mil LPs. Na comparação com o digi-
tal, o som analógico costuma levar vantagem.

dos pelas sedutoras ar-
tistas francesas e italia-
nas, sistematicamente 
proibidos. Os órgãos de 
censura zelavam com 
rigor pela manutenção 
da moral e dos bons 
costumes. Hoje, to-
dos esses filmes estão 
disponíveis na internet 
e não é preciso ter 18 
anos para ver Arroz 
Amargo (1949), com 
Silvana Mangano. 

O amadurecimento 
vinha rápido, logo che-
gávamos aos 30 anos, 
a maioria constituindo 

O livro que acabei 
de ler, A Maquinação 
do Mundo: Drummond 
e a mineração (Cia. das 
Letras), de José Miguel 
Wisnik, é um trabalho 
bastante oportuno. Li-
vro de crítica literária, 
em que o autor propõe 
uma leitura aprofunda-
da da obra de Carlos 
Drummond de Andrade 
e sua relação com a 
mineração, constitui ao 
mesmo tempo o resul-
tado de pesquisa reali-
zada sobre a exploração 
do minério de ferro na 

família. Aos 40, os filhos crescidos, mantí-
nhamos a dedicação ao trabalho e a preocu-
pação com o futuro. A velhice chegava aos 
50 e em torno dos 60 éramos considerados 
idosos. Mas temos de admitir que houve 
mudanças. Segundo dados mais recentes, 
“a sobrevida esperada de um sexagenário 
no Brasil, atualmente, é de 22,3 anos.” (cf. 
Folha de S. Paulo, 24.3.19). Este aumento 
da expectativa de vida é um dos motivos 
responsáveis pelas reformas a que vêm 
sendo submetidos regimes de aposentado-
ria mundo afora. E por aqui não é diferente. 

Muita coisa concorreu para que as pes-
soas passassem a viver mais, a começar, 
é claro, pelo progresso da ciência médica. 
Além disso, os cuidados com a saúde e 
os novos hábitos alimentares fazem parte 
do cotidiano de muita gente, sem falar nas 
atividades físicas e nas práticas esportivas. 
Não faltam receitas e recomendações nas 
redes sociais ensinando o que fazer para 
que se tenha uma vida longa e saudável. 
E como não basta preservar a saúde físi-
ca, aqueles que vão envelhecendo também 
encontram muitas sugestões para preser-
var a saúde mental, como voltar a estudar, 
aprender uma língua estrangeira, ler, viajar 
e divertir-se.  

Na última visita ao geriatra, entre as 
muitas perguntas sobre meu estado de 
saúde, o médico quis saber se eu tinha 
um hobby. “Na verdade, respondi, não te-
nho apenas um hobby, mas duas paixões 
– a leitura e a música.” Felizmente, ao 
longo da vida, pude adquirir livros e dis-

região em que o poeta nasceu e morou durante 
alguns anos. 

Mineiro de Itabira, Carlos Drummond de 
Andrade (1902-1987) manteve uma guerra 
surda com a Cia. Vale do Rio Doce, empresa 
de economia mista criada em 1942, contro-
lada pelo Estado e com par ticipação de ca-
pitais ingleses e nor te-americanos. No início, 
a Vale extraía e expor tava o minério itabirano 
para alimentar a indústria aliada no esforço 
de guerra.

Terminada a Segunda Guerra, a atividade 
exploradora passa por uma queda, para ser 
retomada na década seguinte, sob condições 
técnicas mais modernas e maior intensidade. 

O emblemático pico do Cauê, presente na 
infância e na memória do poeta, é eliminado da 
paisagem. Em seu lugar, uma imensa cratera e 
um cenário de devastação. 

Ao longo da história da companhia e da 
expansão de suas atividades, Carlos Drum-
mond de Andrade publicou artigos e crônicas 
no Correio da Manhã e Jornal do Brasil, dois 
órgãos de grande projeção na imprensa do país 
nas décadas de 1950 e 1960, para deplorar a 
ação  predatória realizada pela Vale em Itabira 
e adjacências. Chegou a denunciar o descaso 
da  companhia em relação às necessidades bá-
sicas da cidade, que nenhum benefício recebeu 
em contrapartida aos imensos recursos dela 
subtraídos. 

Mesmo ciente dos riscos representados 
pela mineração desenfreada em Minas Gerais, 
nosso poeta não poderia imaginar que, num 
futuro não muito distante, ocorreriam tragédias 
como  as de Mariana e Brumadinho.

Fazer 80 anos
Na última visita ao geriatra, 
entre as muitas perguntas 
sobre meu estado de saú-
de, o médico quis saber 

se eu tinha um hobby. “Na 
verdade, respondi, não 

tenho apenas um hobby, 
mas duas paixões – 
a leitura e a música.”

A AFABRB está em campanha para atrair 
novos Associados. Assim, caro colega, traga 
um aposentado do BRB para filiar-se a esta 
Casa. Atualmente a AFA tem 63% de repre-
sentatividade em relação ao quadro de apo-
sentados do Banco; Portanto, 37% ainda não 
se associaram. Então, vamos trazê-los ao 
nosso convício. 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!

Novos Associados e 
renovação de cadastros
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QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

saude.gov.br/doesangue

 Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

Telefone para acionar o Vida 
UTI - Móvel: (61) 3248-3030 

Campanha de vacinação contra a gripe 
A Campanha da Vacina da Gripe / 2019, 

da SAÚDE BRB, começou no dia 15 de abril, 
no GEDEP, com duração até o dia 01 de maio, 
em diversos pontos de atendimento: Agência 
Taguatinga (16/04); Agência Gama (17/04); 
Agência Planaltina (18/04); Saúde BRB (22/04); 
BRBCARD(23/04); TI (24/04); Edifício Brasília 
(25/04); AABR (01/05).

Sendo beneficiários da Saúde BRB, os em-
pregados do BRB e das Coligadas e respectivos 
dependentes podem ser vacinados gratuitamente 
(com apresentação do crachá ou RG + cartão do 
Plano), bem como  os aposentados beneficiários 
e respectivos dependentes (com apresentação do 
RG + cartão do Plano). 

Os dependentes dos empregados que não 
forem associados ao Plano de Saúde não pode-
rão ser vacinados. Também não podem tomar a 
vacina os aposentados não beneficiários do Plano 
e respectivos dependentes. 

Programação 2019  
A primeira palestra do Módulo I do Pro-

grama Bem Viver ocorreu no dia 28 de mar-
ço,com o tema: “SONO E SAÚDE”, abordado pela  
Drª Thaíssa Afonso (Psiquiatra). As palestras do 
Programa são ministradas pelos profissionais 
da Clínica BRB, normalmente das 14 às 17h, 
na AABRB. Oportunamente, confirmaremos os 
dias das próximas palestras, a saber:

JUNHO - Tema: “DIABETES EM DIA” - En-
docrinologista;

SETEMBRO - Tema: “SAÚDE MENTAL” - 
Psiquiatria/Psicologia;

DEZEMBRO - Tema: “NUTRIÇÃO” - Nutri-
cionista. 

Organizado em parceria com a AFABRB, a 
AEBRB e a AABR, o Programa Bem Viver é di-
recionado a aposentados, dependentes e ativos 
com mais de 40 anos, além de Beneficiários que 
não se enquadram nesses quesitos, mas apre-
sentam riscos potenciais ao desenvolvimento de 
doenças.

Para par ticipar das atividades, além de 
integrar o público-alvo do projeto, é preciso 
que o Beneficiário esteja sendo acompanhado 

Serviços da Clínica SAÚDE BRB 
A Clínica SAÚDE BRB disponibiliza serviço personalizado que vai do acolhimento ao cuidado e, caso 

necessário, encaminhamento a especialistas credenciados. Oferece atendimento por psiquiatras, geria-
tras, ginecologistas, urologistas, cardiologistas, médicos de família, clínicos gerais, enfermeiros, assis-
tentes sociais, psicólogos, nutricionistas. Para utilizar o serviço, é necessário se inscrever em algum 
programa preventivo ofertado pelas Patrocinadoras. O atendimento prestado, de consultas a programas, 
é gratuito, sem incidência de coparticipação. 

0s atendimentos na Clínica Saúde BRB são realizados de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 21h. Endereço: 
Edifício Athenas, SGAS 902, entrada A, sala 215. Telefone (61) 3029-6363. Site: www.saudebrb.com.br

Venha conhecer e usufruir esse benefício colocado à sua disposição!

pela equipe multidisciplinar da Clínica SAÚ-
DE BRB e que receba recomendações de 
médicos, psicólogos, nutricionistas ou as-
sistente social. O objetivo maior é a promo-
ção da qualidade de vida e da saúde integral 
dos Beneficiários.

Lembramos o Módulo I é voltado para 
ações de prevenção e educação em saúde, 
que incluem palestras, atividades lúdicas e 
de socialização, desenvolvidas por meio de 
encontros mensais em que são debatidas es-
tratégias de autocuidado e temas apropriados 
à faixa etária dos participantes;

O módulo II contempla as seguintes ati-
vidades terapêuticas, conduzidas por profis-
sionais de fisioterapia e educadores físicos: 
FISIOTERAPIA; CROSS TRAINING; TREINO 
FUNCIONAL; e PILATES.

Já os empregados do BRB e das Coligadas 
não beneficiários da Saúde BRB, podem ser va-
cinados mediante taxa de R$ 30,75 (com apresen-
tação do crachá ou RG).

Orientações referentes à vacinação das 
crianças: A idade mínima para receber a vacina 
é  6 meses;

Criança a partir de 3 anos: Recebem apenas 
uma dose;

Crianças entre 6 meses e 3 anos: Caso seja a 
primeira vez que a criança será vacinada: 2 doses 
com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 
Caso já tenha recebido 2 doses, mesmo que te-
nha sido em outras campanhas, de anos anterio-
res: Deverá receber apenas 1 dose. Caso já tenha 
recebido apenas 1 dose, mesmo que tenha sido 
em outras campanhas de anos anteriores: Deve-
rá receber 2 doses, com intervalo mínimo de 30 
dias entre as doses. O responsável pela criança 
receberá, no ato da vacinação, um voucher que dá 

direito à 2ª dose. O documento contém a data e o 
endereço onde será administrada a 2ª dose.

Com relação às crianças residentes fora do 
DF: os responsáveis por elas deverão solicitar à 
Saúde BRB, obrigatoriamente, no ato da vacina-
ção, orientações sobre como proceder em relação 
à 2ª dose.

Mais informações, mantenha contato com 
a SAÚDE BRB pelo telefone (61) 3029-6363 ou 
acesse o site www.saudebrb.com.br .

Atenção, colegas!
Vacina da pneumonia:

Considerando que o comunicado da 
vacina da pneumonia deixou algumas dú-
vidas quanto à utilização desse remédio, 
no ato da vacinação, a AFABRB, mediante 
correspondência oficial, está solicitando à  
SAÚDE BRB mais esclarecimentos para me-
lhor orientar o interessado ao se apresentar 
para tal medicação – o que é necessário, além 
da prescrição médica, por exemplo. Aguarde-
mos mais orientação da nossa Caixa de As-
sistência e divulgaremos posteriormente.
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Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Germires Félix Dantas – Diretor Administrativo e Financeiro
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

Site: www.afabrb.org / E-mail: afabrb@gmail.com

Conselho Deliberativo:
Dorival Fernandes Rodrigues – Presidente
Maria José Bergo Demonte – vice-presidente
Eduardo Zacarias Neto
Luiz de Oliveira
Maria de Lourdes Batista

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)
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade

Desempenho 
no ano Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.110.278.563 0,82 2,09 154,81 IPCA + 5,61% a.a.

Plano CD-02 71.088.824 0,66 1,50 123,97 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 318.821.147 0,68 1,76 145,45 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 36.468.796 0,67 2,26 186,78 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 2.865.925 0,60 1,87 154,55 IPCA + 4,50% a.a. 

PGA 78.248.753 0,73 1,55 128,10 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: 2.617.772.008

Superavit do mês de fevereiro/2019: R$ 1.996.970
Superavit acumulado até fevereiro/2019: R$ 54.200.116

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS fevereiro/2019.

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!

Extratos para declaração do IR 2019
Estão disponíveis no Portal do Participante da Regius as in-

formações referentes ao saldo de empréstimos contratados junto à 
Entidade. Para acessar, você já sabe, clique no botão do portal que 
fica no menu do lado esquerdo no site  regius.org.br -, selecione 
a empresa BRB - Banco de Brasília, digite a matrícula e a senha e 
clique em “Empréstimos - Informe de Rendimentos do Empréstimo”. 
Os valores referentes aos benefícios pagos já estão disponíveis para 
consulta no Portal e, também, serão encaminhados pelos Correios. 
Se esqueceu sua senha, pode recuperá-la na opção “Esqueci Minha 
Senha”. Caso não tenha uma senha, basta solicitá-la pelo telefone 
(61) 3035-4400.

Edital de Convocação para 
Prestação de Contas da AFABRB

No dia 10 de abril de 2019, a Associação enviou aos Associados 
edital para prestação de contas do Exercício de 2018, marcado para 
o dia 25 deste mês, conforme fac-símile abaixo. Na ocasião, foi infor-
mado que todo o material para tomada de contas e/ou conhecimento 
dos Associados estaria disponível no site da Associação, para con-
sulta e conhecimento. Para além da disponibilidade das informações 
contábeis no site, a mensagem enviada aos Associados conclamou a 
todos para prestigiar presencialmente a nossa prestação de contas e 
participar do lanche de encerramento.


