
“O dia em que a Terra Parou” – mais que o nome de 
uma canção de Raul Seixas e Cláudio Roberto, que em 1977 
previa um futuro pessimista – é o tema dominante em toda 
parte em pleno 2020! Aliás, até parece já não haver outros 
assuntos. Toda a mídia mundial, com o maior aparato de todos 
os tempos (jornalistas, repórteres, cientistas, médicos e ouros 
especialistas) reboa nas 24 horas do dia. 

Tragédia humana – talvez a maior de todos os tempos – 
assim classificam os cientistas. Seria o fim da raça humana? 
Estaria o Criador aborrecido com os humanos? Alguns espe-
cialistas (extremistas) só comparam o mal com a extinção dos 
dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos, o que cientistas 
catastrofistas julgam decorrente do choque de um asteroide 
com a Terra; ele tinha 14km de diâmetro; teria caído na penín-
sula de Yucatã, no México. Daí, a extinção dos répteis enormes 
e monstruosos  (que chegaram a dominar a Terra)  foi uma 
hecatombe profunda e “incontrolável” pela própria Natureza.

Assim é a Covid-19! Parece que vai aniquilar toda a espécie 
humana! Também parece  incontrolável, dizem os especialis-
tas. Exaurem-se os recursos médicos, hospitalares e financei-
ros a nível mundial. As nações ricas como as pobres se do-
bram enquanto os corpos vitimados pelo novo coronavírus se 
debruçam mortos uns sobre os outros. É a devastação! E é em 
todo o planeta. Em algumas regiões do Globo a morte grassa 
sem piedade nem distinção alguma, deixando um rastro de 
dor e lamento no coração e na alma de familiares – que nada 
podem fazer - tornando as pessoas todas iguais e nivelando 
por baixo, ao chão da cova, ricos e pobres, os simples e as 
celebridades mundiais. De verdade, agora somos todos iguais. 
Restam-nos a quarentena e o gesto de lavarmos as mãos com 
água e sabão. Vão-se os orgulhos, a soberba e as vaidades. O 
nivelamento por baixo - a devastação da Economia e dos brios  
- parece desintegrar os sonhos da nações.

Mas a Covid-19 não destrói apenas vidas e a economia 
mundial; ela também apaga o brilho  e a alegria do sorriso,  
apaga o calor do afeto mais profundo. Agora, os velhinhos não 
podem mais beijar seus netinhos, nem abraçar seus próprios 
filhos. É a solidão em família. Pura crueldade!

Um drama humano de enormes proporções vai construin-
do, de arrastão, essa catástrofe econômica inevitável. Com ela 
vão, também, as culturas, os valores, as crenças e costumes 
dos povos, porque isso já não é importante! O que importam 
agora é a vida e a família.  E ainda arrematam os cientistas: 
a humanidade não será mais a mesma depois de tudo. É a 
devastação!  É o horror!
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Tanta preocupação trazida por essa tragédia quase levou ao es-
quecimento um evento dos mais importantes: As nossas eleições, 
que vão acontecer nos dias 28 e 29 deste mês de abril, como  farta-
mente divulgado (ver Edital de Convocação). 

A AGO, que seria na AABR, acontecerá na forma virtual, por 
meio do WhatsApp. A votação ocorrerá no período que vai das 9h 
do dia 28 às 17h do dia 29.

Serão eleitos os novos membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal – os conselheiros efetivos e respectivos  suplentes, como pre-
visto no Estatuto da Associação.

Como todos já sabemos, desta vez só uma chapa se apresentou 
para concorrer. Portanto, é CHAPA ÚNICA. Não tivemos mais inte-
ressados em disputar o comando administrativo e organizacional da 
AFABRB, no triênio 2020/2023. Talvez um excesso de confiança na 
atual gestão, por parte dos associados, pretende que alguns dos 
atuais gestores continuem gerenciando a nossa Associação. Esta é 
a situação plausível,  porque não acreditamos que no quadro de filia-
dos da AFA não haja companheiros com garra laboral e competência 
de gestão.  Há-os em toda parte! Especialmente entre os que se apo-
sentaram mais recentemente. Esses trazem o conhecimento bem 
vivo e atualizado, além de habilidades de alto senso administrativo.

Neste contexto, cabe-nos gentilmente solicitar, a todos os com-
panheiros de jornada, que votem maciçamente, para eleger ou re-
jeitar a única chapa registrada, conforme está mais detalhado na 
página 2 deste informativo AFAzeres.

Finalmente, damos, aqui, importante recomendação: Amemos e 
sustentemos a AFABRB. Saudações! 

AGO Virtual e novos meios para 
encarar as coisas do dia a dia
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Participe das Eleições 2020 e fortaleça ainda mais a AFABRB
Nas eleições da AFA, que 

acontecerão nos próximos dias  
28 e 29, só há uma chapa de 
candidaturas inscrita, portanto, 
sem concorrentes.

Foram devidamente registra-
dos os candidatos que compõem 
a Chapa 01 – UNIÃO E CON-
QUISTAS, cujos nomes  constam 
da cédula de votação, na qual o 
eleitor deve manifestar seu res-
paldo ou sua rejeição aos candi-
datos, assinalando SIM,  NÃO ou 
ABSTENÇÃO. 

As cédulas serão assinadas 
pela comissão eleitoral, presidi-
da por Eurico Leal Junior e com-
posta ainda por Ademir Borges 
e  Maria de  Lourdes Kruchak. O 
trâmite garante a legitimidade do 
próximo mandato.

Entendemos que deveriam 
aparecer mais chapas para con-

Contato por e-mail:  centraljudicialdodoso@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.

Contatos por telefone:  
(61) 3103-7609 / 3103-7612 /  3103-7621

Devido à pandemia de COVID-19, a advogada Dra. 
FERNANDA R. ALVES FERREIRA não está fazendo atendi-
mento na sede AFABRB. A suspensão do plantão presencial 
é por tempo indeterminado. Quem precisar, pode solicitar 
atendimento via WhatsApp direto com a profissional: (61) 
98425-8881 ou fazer contato por e-mail: fernanda.advdf@
yahoo.com.br.

Observação: Informamos que a AFABRB participa 

PLANTÃO JURÍDICO POR WHATSAPP

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

CHAPA ÚNICA

Membros Efetivos 

• DORIVAL FERNANDES RODRIGUES 
• EDSON FIRMINO LIMA 
• EDUARDO ZACARIAS NETO 
• LUIZ DE OLIVEIRA 
• JOSÉ CÉSAR FERREIRA REBOUÇAS 

CONSELHO DELIBERATIVO - Mandato: 2020/2023

Membros Suplentes 

• ALICE NOGUEIRA G. FERRACCIOLLI 
• CELIA DENISE GUIMARÃES AMARAL 
• MARIA DE LOURDES BATISTA
• RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SANTANA
• SEMIRAMIS REZENDE E SILVA M. CEZAR

CONSELHO FISCAL - Mandato: 2020/2023

Membros Efetivos 

• LUIZ DE FRANÇA NETO 
• ELIOMAR DOS SANTOS LACERDA 
• RUTE DE JESUS CAIXETA 

Membros Suplentes
• EGON SCHOENELL 
• FERNANDO DOS PASSOS CLARO 
• JOSE IBIAPINO LIMA SATURNINO 

Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês (Ten-

da dos Milagres, do escritor Jorge Amado) 
está na versão on line do AFAZeres, no site:  
www.afazeres.inf.br .

Mais de 2000 títulos estão disponíveis para em-
préstimo na Biblioteca AFABRB, localizada no térreo 

Encontro com Arte adiado
Nosso ENCONTRO COM ARTE, 

que retornaria em março passado, 
foi adiado por tempo indeterminado, 
por causa da pandemia do novo co-
ronavirus. Esperamos, em breve, po-
der compartilhar mais uma vez  ex-
periências e sorrisos. Aguardemos!

correr. Felizmente, a chapa única 
é formada por colegas da atual 
gestão, mas admitiu inovação 

com a presença de novos co-
legas para compor a gestão da 
AFABRB até 2023. 

Acesse o nosso site: www.
afabrb.org.br. Participe e forta-
lece a nossa Associação!

Em parecer anual datado 
do dia 20 de fevereiro de 2020,  
assinado pelo Presidente do 
Conselho Fiscal da Associação 
dos Funcionários Aposentados e 
Pensionistas do BRB, Luiz França 
Neto, e pelos conselheiros Elio-
mar dos Santos Lacerda e Rute 
de Jesus Caixeta, foram aprova-
das por unanimidade as contas 
da AFABRB relativas ao exercício 
de 2019.

O Parecer do Conselho 
Fiscal ressalta que “no uso de 
suas atribuições legais e es-
tatutárias examinou o Balanço 

Patrimonial e demais Demons-
trações contábeis referentes ao 
exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019.

à vista dos documentos apre-
sentados pela Associação e ana-
lisados em reuniões trimestrais, 
o Conselho, por unanimidade, 
é de opinião de que as referi-
das Demonstrações Financeiras 
foram elaboradas segundo as 
práticas contábeis adotadas no 
Brasil e refletem adequadamente, 
em seus aspectos relevantes, a 
posição financeira e patrimonial 
da Entidade.’’

Contas do exercício de 2019 
aprovadas pelo Conselho Fiscal

do prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília. Neste tempo de qua-
rentena, solicite emprestados livros com variados temas do conheci-
mento e LEIA EM CASA.
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Entre Aspas

“Precisamos da sociedade para salvar os indivíduos”

A AFABRB, na condição de en-
tidade de caráter associativo, 
sente-se no dever de expressar 
ideias e sentimentos de interesse 
geral. Assim, em certas ocasiões, 
pretende despertar em seus as-
sociados 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. 

“Não lembro de nada pareci-
do na história recente da humani-
dade. Talvez tivéssemos que nos 
remontar aos grandes conflitos 
bélicos do século 20, mas pre-
sumo que, mesmo neles, a pro-
cura por homólogo à altura seria 
esforço em vão. Uma expressão, 
um ato de fala diretivo circunda 
o mundo: é ouvido em ruas e 
praças, gritado de janelas e sa-
cadas em centenas de cidades e 
em todos os idiomas, é repetido 
sem descanso por autoridades 
e apresentadores de telejornais, 
se espalha pelas redes, forman-
do hashtags, tweets ou stories. 
Não existe meio, nem canal, nem 
forma de comunicação que não 
esteja tomado pela sua presença, 
como conselho de amigo, reco-
mendação de cientista ou com a 
força do imperativo legal de ofí-
cios e decretos. Fique em casa! 

“Uma multidão de vozes que 
confluem em uma voz só, em um 
uníssono que intui e tenta se pre-
venir da tragédia que decorreria 
de dissonâncias ou polifonias 
que viessem a perturbar a cla-
reza da mensagem. Mas a quem 
se dirige essa voz de vozes, essa 
mensagem de todos? Quem é o 
destinatário do conselho, da re-
comendação ou da ordem “fique 
em casa!”? E o que significa, a 
rigor, a expressão? É fundamen-

tal que reflitamos sobre as duas 
questões. É imprescindível irmos 
além do óbvio, da interpretação 
fácil. É vital, no sentido mais es-
sencial do termo.

“Ir além do óbvio significa, 
primeiro, reconhecer que o des-
tinatário de “fique em casa!” não 
sou eu, nem você, nem ela, nem 
ele, individualmente. A expressão 
se dirige a nós todos ao mesmo 
tempo, a nós como coletivo, 
como sociedade. O conselho, a 
recomendação e a ordem trans-
cendem o plano individual. Não é 
de mim para você. “Nem sequer 
do indivíduo médico para o indi-
víduo paciente. É de todos nós 
para todos nós. A voz de vozes 
comparece como uma racionali-
dade coletiva e profere a sabedo-
ria de uma cognição cultural que 
identifica que uma crise social 
dessas proporções só pode ser 
combatida por uma ação social 
de igual tamanho e contundên-
cia. E, em última instância, como 
apelo final, exige que entenda-
mos que qualquer um de nós, 
como indivíduos, só vai ter uma 
chance real de superar a crise se 
agirmos como coletivo.

“A voz coletiva exige ação co-
letiva. Antecipo, assim, a respos-
ta à segunda pergunta. Mas, de 
novo, além do óbvio, o que sig-
nifica a ação coletiva? Significa, 

no âmbito mais cotidiano, que 
ficar em casa e só sair quando 
realmente necessário, lavar as 
mãos com frequência e passar 
álcool em gel, manter metros de 
distância entre pessoas, liberar 
de trabalho presencial sempre 
que possível deve adquirir status 
de convenções sociais e, por-
tanto, também de expectativas, 
de comportamentos socialmente 
esperados: eu sei que você sabe 
que eu sei que eu lavei as mãos e 
passei álcool em gel, da mesma 
forma que eu posso esperar, por 
estar socialmente estabelecido, 
que, ao estacionar o seu carro, 
você vai tentar não bater no meu.

“Para além do domínio ime-
diato da nossa cotidianidade, 
agir coletivamente implica de-
cisões políticas coordenadas e 
fundamentadas na racionalidade 
do conhecimento, especialmen-
te do conhecimento científico. 
Precisamos sustentar as nossas 
decisões na realidade dos fatos, 
do cientificamente comprovado. 
Qualquer outra escolha seria (e 
é) irresponsabilidade. No âmbito 
específico da produção científi-
ca, a voz coletiva nos pede para 
intensificar as nossas práticas já 
habituais: trabalharmos em rede, 
colaborarmos uns com os ou-
tros, colocarmos os dados e as 
descobertas produzidas no nos-

“A voz de vozes comparece como uma racionalidade coletiva e profere a sabedoria de uma cognição cultural que 
identifica que uma crise social dessas proporções só pode ser combatida por uma ação social de igual tamanho e 
contundência’’, assim escreveu Enrique Huelva, Vice-reitor da Universidade de Brasília (UnB), em artigo  publicado 
em 05/04/2020 pelo jornal Correio Braziliense, no Caderno Opinião. Confira a seguir o artigo completo de Huelva:

so laboratório à disposição dos 
colegas de outros laboratórios no 
país ou do exterior.

“A ciência sempre foi ação 
coletiva. Agora precisamos da 
coletividade mais do que nunca. 
Mesmo que depois, por impera-
tivos da lógica mediática, a ci-
ência seja individualizada, dando 
destaque a um pesquisador ou a 
um laboratório concreto, quem 
pratica ciência sabe que não 
existem salvadores da pátria e 
que só unindo os conhecimentos 
teremos uma chance. Precisa-
mos da sociedade para salvar os 
indivíduos. Precisamos da coleti-
vidade, do público, da ciência e 
da saúde públicas, trabalhando 
em prol da sociedade. Precisa-
mos da consciência de todos. Só 
assim superaremos esta crise e 
outras que virão.

Fiquem em casa!” 
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A importância da atualização dos 
seus dados cadastrais na Regius

Na Clínica Saúde BRB temos excelente serviço, ótimo atendimento e profis-
sionais de primeira linha na área de saúde e medicina: psiquiatras, geriatras, gine-
cologistas, urologistas, cardiologistas, médicos de família, clínicos gerais, enfer-
meiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas. O serviço é personalizado, 
do acolhimento ao cuidado e, caso necessário, encaminhamento a especialistas 
credenciados. Para utilizar os serviços, é necessário se inscrever em algum pro-
grama preventivo ofertado pelas Patrocinadoras. O atendimento na Clínica Saú-
de BRB (de consultas a programas) é gratuito, sem incidência de coparticipação, 
normalmente de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 21h. MAS DEVIDO À PANDEMIA DE  
COVID-19, os horários têm sofrido alterações, por isso é importante verificar as 
atualizações pelo site  www.saudebrb.com.br. 

Antes de ir à Clínica neste período de quarentena, agende a consulta pelo te-
lefone (61) 3029-6363. 

Telefone para acionar o 
Vida UTI - Móvel: 

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

 Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Clínica Saúde BRB: Alterações no atendimento

Utilidade Pública

Você sabia que a atualização ca-
dastral é de responsabilidade de to-
dos os participantes de um plano de 
previdência? E que a falta de atuali-
zação de seus dados cadastrais pode 
prejudicar seu futuro?

É essencial ter sempre em mente 
que o benefício é um direito que você 
conquistou após muitos anos de es-
forço e muita disciplina na vida laboral 
para manter o seu padrão de vida e 
sua tranquilidade.

Em função da pandemia de CO-
VID-19, a Regius anunciou a atenci-
pação do 13º salário dos assistidos 
e dos pensionistas para o dia 20 de 
abril, juntamente com o pagamento 
dos benefícios. No mesmo comu-
nicado, a Regius esclareceu que a 
partir do próximo ano (2021) todos 
os aposentados e pensionistas pas-
sarão a receber a antecipação do 13º 

Esclarecimento sobre antecipação do 13º 
salário para aposentados e pensionistas 

Acesse o PORTAL DO PARTICIPANTE no site www.regius.org.br e 
utilize a sua senha para acessar a área restrita onde é possível fazer uma 
simulação de empréstimos sem combraça de IOF.

Alívio em meio a tantas preocupações

salário no mês de junho. De acordo com o disposto no comunicado, a nova 
data representa o melhor para o plano do participante e para a sustentabili-
dade da Entidade, no cumprimento das exigências dos órgãos reguladores.

Manter o cadastro atualizado é a garantia de que os cálculos atuariais estão 
sendo projetados com base correta. Além disso, para os participantes apo-
sentados, o recadastramento é a certeza de que o benefício continuará sendo 
pago regularmente e, para os participantes, é a tranquilidade de que seus de-
pendentes estão devidamente inscritos no Plano e isso significa que eles estão 
protegidos em caso de falecimento do titular.

A atualização cadastral dos participantes é importante para que a Regius 
possa chegar até você. Forneça um e-mail e um telefone de fácil contato.

Para fazer o recadastramento você pode utilizar o aplicativo Regius Mobile 
ou acessar o Portal do Participante do site www.regius.org.br . Mantenha o seu 
cadastro atualizado de forma simples e rápida.

(61) 3248-3030

O calendário para deliberações do CONDE prevê que 
as reuniões do órgão em 2020 serão realizadas, de modo 
geral, na última sexta-feira útil de cada mês. Divulgamos, 
a seguir, resumos dos temas abordados e deliberados pelo 
Conselho em 28.02.2020, com registro na ata número 265.

Informes do Conselho de Administração

REGULAMENTO ELEITORAL – O Conde tomou conhecimento do Regulamento 
Eleitoral para escolha dos novos dirigentes da Associação - Triênio 2020/2023; fez 
algumas sugestões para adaptação futura no texto; foi informado, também, sobre a 
impossibilidade de implantação, para esta eleição, do voto eletrônico. // ELEIÇÕES 
AFABRB –  O Sr. Dorival consultou os demais membros do Conde sobre a possibi-
lidade de participação em uma eventual chapa pela atual gestão; todos informaram 
disponibilidade, mas entendem que é necessário haver alguma renovação. // SAÚDE 
BRB – O Sr. Dorival informou sobre mensagem recebida de associado (Sr. Augusto 
Evaristo) pedindo esclarecimentos a respeito da possibilidade de a Saúde BRB vir a 
incorporar o plano de saúde da CLDF. Presente na reunião, o Sr. Aliomar registrou ter 
conhecimento de negociações a respeito, mas, de acordo com a legislação vigente, 
a Saúde BRB está impedida; na hipótese de formação de algum tipo de parceria entre 
as partes, não tem como um plano contaminar o outro. A AFA acompanhará o des-
dobramento do assunto, por meio de seus representantes nos Conselhos da Saúde 
BRB. // ALTERAÇÃO DO NOME DO INFORMATIVO AFAZERES – Foi aprovada a 
realização de pesquisa entre os associados sobre a mudança do nome. // ESCLARE-
CIMENTOS DO SR. FRANÇA/CONFI REGIUS –  Na qualidade de representante dos 
aposentados no Confi Regius, o Sr. França esclareceu dúvida demandada na reunião 
anterior sobre multa assumida pela Regius em questão  de imposto de renda. Diante 
dos esclarecimentos, entendeu-se que foram cumpridos os normativos da Regius. 
// CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E CORREÇÃO DO REAJUSTE DA COM-
PLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELA REGIUS –  Em reunião com a Regius, 
a respeito dos votos apresentados pelo Sr. Aliomar Carvalho de Jesus, foi informado 
que a respeito das contribuições extraordinária existe possibilidade de diminuição 
das mesmas e os estudos estão em andamento; sobre o reajuste da complemen-
tação (mudança na sistemática),  inicialmente  negada, o Sr. Aliomar, em sua fala, 
informou que o assunto foi retomado na última reunião do Conde Regius e deverá 
ser estudado após a questão da contribuição extraordinária.  // ESCLARECIMENTOS 
DO SR. ALIOMAR/CONDE REGIUS – Na qualidade de representante dos aposenta-
dos no Conde Regius, o Sr. Aliomar apresentou  esclarecimentos adicionais sobre os 
assuntos acima, mas dentro do contexto já enfocado. // CORRETORA DE SEGUROS 
BRB/APOLICE DE SEGURO EM GRUPO DO APOSENTADO – Dado conhecimento 
de email da Corretora de Seguros, informando realização de pregão eletrônico para 
licitação/contratação do seguro em referência, tendo como vencedora a empresa 
Cia Seguradora Mapfre, dando conhecimento do capital básico  assegurado e prê-
mios mensais, com considerável redução no valor pago pelo associado. // ATAS 
DA REGIUS/CORIS 36 – Aprovado encaminhar ao representante do Confis/Regius 
(Sr. França) solicitação de informação sobre responsabilidade para investimentos 
deficitários. // IMOVEIS PERTENCENTES AO PLANO BD-1 –  Aprovado convidar-se 
o representante da AFA no GT Imóveis, visando atualização sobre os estudos em 
andamento. // SALÁRIOS DIRIGENTES DA REGIUS – Sugerido e aprovado que a 
AFA persista no assunto, visando adequações dos salários dos dirigentes do Fundo 
de Pensão dentro da sua realidade, buscando-se apoio do BRB para tanto. // FESTA 
JUNINA – Registrado pela Diretoria competente que foi marcada a data de 13/06.
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Mobilização

Associado da AFABRB lidera ação 
solidária em tempos de pandemia

Quem tem fome, tem pressa. 
Essa ideia-força, que foi repetida 
pelo sociólogo Betinho nos anos 90 
como um alerta à sociedade brasilei-
ra, segue como uma das premissas 
da ação de solidariedade organizada 
neste momento de pandemia por 
José Ivan Mayer de Aquino, Associa-
do da AFABRB e gestor da 10ª turma 
que trabalha no Departamento de 
Economia Solidária do Ministério da 
Cidadania. 

Formatada como uma campa-
nha com o nome “Servidoras/es pela 
Cidadania + Solidariedade contra a 
Pandemia”, a ação busca arrecadar 
recursos para a compra de alimen-
tos não perecíveis e também in na-
tura, que são destinados a entidades 
assistenciais no Distrito Federal e 
chegam a famílias de catadores de 
materiais recicláveis, de artesãos e 
de artistas – que ficaram sem renda 
pelo cumprimento do distanciamento 
social. 

A primeira etapa da Campanha 
“Servidoras/es pela Cidadania + 
Solidariedade contra a Pandemia” ar-
recadou R$ 5.250,00, com os quais 
foram adquiridas 60 cestas com-
postas por itens como sabonetes, 
barras de sabão, arroz, feijão, além 
de 100 pacotes de frutas e verduras 

orgânicas vindas do Assentamen-
to Pequeno William. A distribuição 
dos produtos aconteceu no dia 3 de 
abril, no Grupo Cultural Azulim, em 
Sobradinho II. A gestão de toda a 
ação tem no WhatsApp 61 99633-
0603 a principal ferramenta. Por lá, 
circulam mensagens mobilizadoras 
para a arrecadação, prestam-se con-
tas em tempo real, divulgam-se ima-
gens das entregas dos alimentos e 
até mesmo das páginas do caderno 
em que é registrada a contabilidade 
da ação. 

“A sociedade vai mudar comple-
tamente após esse episódio agudo 
provocado pela pandemia. Acredito 
que estará fundamentada em mais 
solidariedade e no universo femini-
no, porque estamos reaprendendo a 
valorizar as relações sociais e o tra-
balho doméstico, além de reaprender 
a olhar aqueles que ficam desprote-
gidos. O exercício da solidariedade 
vai nos reposicionar para um lugar 
melhor quando tudo isso passar”, 
reflete Ivan.

Experiente em organizar ações 
coletivas de solidariedade, Ivan con-
ta que a prática começou em 1993, 
em um dos comitês da Ação da Ci-
dadania contra a Fome e a Miséria 
e pela Vida, fundada por Herbert de 

Aniversariantes de maio

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 abril o sorteado 
foi SILMAR FERNANDES SOA-
RES, aniversariante do dia 24/04.

01/05 
AGALAIS DOS SANTOS BATISTA
ARLENE ARDERUCIO DE BARROS                                  
DELIA WANDERLEY DE SOUSA 
ROSÂNGELA CUSTÓDIA DA SILVA               
02/05 
JOSÉ MENDONÇA MENDES                                        
LAECIA DA SILVA LELIS 
MARIA DE LOURDES KRUCHAK                                    
MARIA GORETE MELO ARAÚJO 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 ARAUJO 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 FÁTIMA MARTINS FRAZÃO
14/05 
CÍCERO ROSA DO NASCIMENTO                                   
JOÃO BATISTA DE SALES                                       
WALTER RODRIGUES DE SOUZA                                   
15/05 
ANA LÚCIA CAMPOS
EUFRÁSIO JOAQUIM BICALHO                                    
SEBASTIÃO ALVES                                             

16/05 
AGUR LOPES DE OLIVEIRA                                      
CARLOS MAGNO INÁCIO 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 LUCIA DA MOTA P. PERILLO                               
SÍLVIO 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 

LINDA LUCIA ALVES                                         

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 SÉRGIO 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                                         
31/05 
MARIA ASSENÇÃO FERREIRA NERY

Souza, conhecido como Betinho. Em 
um momento em que o país tinha 
altos índices de fome e desnutrição, 
houve o chamamento para a parti-
cipação cidadã na construção e no 
avanço das políticas sociais. 

Para contribuir, são aceitas 
transferências para as seguintes 
contas, no nome de José Ivan Mayer 
de Aquino: 

CAIXA Conta Poupança: 013 - 
00018816-4 | Agência: 2403

BRB Conta Corrente: 
027101592-6 | Agência: 027

Banco do Brasil Conta Corrente: 
307108-1 | Agência: 5190-X

#BRBplay comemora 
os 60 anos de Brasília

O Festival #BRBplay anun-
ciou programação de dois dias 
(20 e 21) nas redes sociais para 
prestigiar artistas, educadores 
e empreendedores da cidade e 
entreter os brasilienses.

O #BRBplay também con-
clamou por ações de engaja-
mento com o público, com o 
objetivo de incentivar a econo-
mia local e valorizar os artistas 
da capital. 

No momento em 
que anunciou o Festival  
#BRBplay em comemoração 
aos 60 anos da cidade, o  Ban-
co de Brasília (BRB), por meio 
de seu Instituto, também  enfa-
tizou a campanha para arreca-
dação de recursos para o com-
bate ao Covid-19, tendo como 
meta a arrecadação de R$ 25 
milhões para a compra de 250 
respiradores e outros insumos 
para ajudar o DF a superar a 
pandemia.

Doações de equipamentos 
e insumos devem ser tratadas 
pelo e-mail: institutobrb@insti-
tutobrb.org.br .

A conta para doação é:
INSTITUTO BRB
AGÊNCIA CENTRAL: 027
CONTA POUPANÇA:
049521-5
CNPJ:
02.174.279/0001-55
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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
WhatsApp: (61) 99638-0736
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)

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

Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.243.559.405,55 0,17 1,27 57,99 IPCA + 5,36% a.a.

Plano CD-02 75.157.114,96 0,49 1,55 73,46 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 385.811.780,01 (0,34) 0,82 38,86 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 49.603.001,16 (0,03) 0,92 43,60 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 4.796.659,77 (0,02) 0,83 39,34 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 73.090.763,17 0,48 1,55 73,46 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: R$ 2.832.018.724,62
Deficit do mês de fevereiro/2020: R$ 11.268.804,31

Superavit acumulado até  fevereiro/2020: R$ 12.920.395,14 

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de fevereiro 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!

Espaço do associado
Entre em contato para divulgação cultural  

e também para anunciar gratuitamente  
produtos e serviços no seu informativo  
AFAzeres: (61) 3345-1263 e 3245-6876.

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 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!

Novos Associados e renovação de cadastros

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) 99988-0712 / 99655-3232 /3368-3665.

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

Moda feminina e acessórios. Loja no Guará, QI 11, 
conjunto W, loja 3, Guará I. Contatos por telefone: (61) 
3382-5842 e (61) 98148-3941 (WhatsApp). Instagram:  
@lojaminamiss. Facebook: facebook.com/lojaminamiss 

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

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).

Venda - Residencial Piatã

- Cama solteirão, articulada eletrônica,  marca Pilates, pouco usada, estado de 
nova – Valor: R$ 3.500,00.

- Cadeira de rodas bem conservada - Valor R$ 500,00.
Aceito oferta. Contato: Kátia – (61) 98406-9230.

Venda - Diversos

A confiança presente
nos planos futuros.

(61) 3035.4400
relacionamento@regius.org.br

www.regius.org.br

É tempo de reunir os comprovantes e fazer a declaração do IRF 2020.
Estão disponíveis no Portal do Participante, as informações referentes ao 

saldo de empréstimos contratados junto à Regius. Para acessar:
1. Clique no botão do Portal que fica no menu superior do site www.regius.

org.br;
2. Selecione a empresa BRB - Banco de Brasília;
3. Digite a matrícula e a senha;
4. clique em Empréstimos>> Informe de Rendimentos do Empréstimo.

Vende-se cobertura em Cabo Frio – RJ, terraço, a 200m da praia, com 04 quar-
tos, 03 banheiros, 02 copas, mobiliada – R$ 600.000,00. Contatos: (61) 3380-1499 
e (61) 99991-1936 – ROSSINI.

Venda - Cobertura em Cabo Frio

Alugo loja comercial no Guará II, Quadra 26, Conj. B, loja 18, 165m2, alugada  
anteriormente, como Salão de Beleza – fones: (61) 3380-1499 e (61) 99991-1936. 
ROSSINI. 

Aluguel - Loja Guará

Os valores referentes aos benefícios 
pagos já estão disponíveis o Portal do 
Participante e, também, serão encaminha-
dos pelos Correios. Caso tenha esquecido 
a  sua senha, pode recuperá-la na opção 
“Esqueci Minha Senha” ou se ainda não 
a possui, entre em contato com a Regius.

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

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

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

Fevereiro/2020 423.231,02 - -

Março/2020 424.570,00 1.339,11 54.870,27
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Fevereiro/2020 = 0,28      Março/2020 = 0,24


