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“Oh! Que saudades que tenho da 
aurora da minha vida, da minha infância 
querida que os anos não trazem mais!...”

Oh! Que saudade que temos dos tem-
pos do BRB, dos amigos queridos e dos 
colegas envolventes! Do labor agradável 
que nos alegrava a valer! Lá trabalháva-
mos contentes, tornando a semana ale-
gre;andávamos resolutos e sorridentes! 
Era um trabalho compartilhado por amor 
ao nosso banco e amizade aos colegas! 
Nós gostávamos das refregas! Ah! Era 
demais! Que dias felizes que os anos não 
trazem mais!

Prezado associado, hoje não mais 
as agências nem os departamentos 
do Banco. Podemos nos encontrar em 
nossa segunda casa. AFABRB é nosso 
abrigo de agora. Todos nós a construí-
mos, juntos, com dedicação, carinho e 
respeito. Acreditamos que, hoje, todos 
seus filiados nutrem amor sincero por 
esta casa querida.

Ontem,
hoje e
sempre:
cuidemos
do que 
é nosso!

Estamos exortando todos os colegas 
a se aproximarem desta casa. A conhe-
cerem bem suas atividades, que são 
sempre envolventes, despertando aque-
le estímulo de continuarmos num labor 
agradável e necessário. Precisamos da 
presença dos associados nessa nossa 
caminhada. Necessitamos de novos co-
nhecimentos e atualizações da moderni-
dade, com aquela garra e coragem que 
demonstrávamos nas rotinas do Banco, 
na nossa vida ativa de funcionários re-
compensados e satisfeitos.

Hoje, a AFA é bem considerada no 
complexo BRB, mas também nas institui-
ções várias da sociedade brasiliense. Ad-
quiriu conceitos de entidade séria e res-
peitada, justamente por seus embates, 
debates e precisão nos temas inerentes 
à sua representatividade.

Hoje, a nossa Associação sustenta 
parcerias com todas as entidades coli-
gadas do Banco, principalmente Regius 
e Saúde BRB (nossa Caixa de Assistên-
cia). Mantém acompanhamento, direto e 
interessado, dessas governanças, não 
com gesto fiscalizatório, mas apoiando, 
quando possível, em suas gestões e pro-
cedimentos vários.

AFABRB tem representantes eleitos, 
do aposentado, na Diretoria Executiva e 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Regius e da Saúde BRB; mantém, ainda, 
representante no Conselho Fiscal do Ban-
co de Brasília, trabalhando em conjunto 
na consecução de interesses mútuos (a 
favor do inativo). Acompanha o patrimô-
nio da AABR, onde, também, mantém 
representantes em sua gestão. Desta-
que-se, ainda, recente empreitada desta 
Associação, compondo o Conselho Fis-
cal da AEBRB (Associação dos emprega-
dos do BRB), com participantes eleitos 
em sufrágio livre e democrático, os quais 
passam a ser legítimos defensores da 
causa de seus filiados.

Realiza demandas judiciais, sempre 
na defesa dos interesses e conquistas 
do associado (existem diversas em trâ-
mites nos tribunais da Justiça), quando 

realmente se tornem necessárias e inevi-
táveis, ocorrendo somente depois de en-
contros, conversações, entendimentos, 
fartos diálogos e diligenciamentos, na 
tentativa de se evitar a busca judicial. A 
AFA trabalha, sempre, convergindo inte-
resses e objetivos mútuos com o BRB e 
com a Regius, principalmente.

Tudo isso é pura realidade atual; já não 
são sonhos vividos no passado. São con-
quistas alcançadas com muito trabalho, 
dedicação e ética. Destarte, reafirmamos 
o propósito de congregarmos cada vez 
mais novos associados com ideias e pen-
samentos renovadores, voltados para o 
alcance dos nossos nobres objetivos.

Por isso, caro colega, venha pra AFA 
você também. Trabalhe conosco. Traga 
sua experiência, seu conhecimento e sua 
sugestão. Vamos continuar cuidando bem 
do que é nosso: BRB, Regius e Caixa de As-
sistência, especialmente. Abrace esta casa!
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Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês  

(A faca de dois gumes,  do es-
critor Fernando Sabino) está na 
versão on line do AFAZeres, no 
site: www.afazeres.inf.br .

Mais de 2000 títulos estão 
disponíveis 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 conhecimento. 
Leia in loco ou tome emprestados 
livros do seu interesse intelectual. 

Encontro com Arte

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 
agosto o sorteado foi Vicente de Paula Graciano, 
aniversariante do dia 03.

Aniversariantes de setembro

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

O Encontro com Arte de agosto 
será no dia 28 (quarta-feira), abor-
dando o tema BONECA DE BANHEI-
RO PORTA ROLO.

A aula será ministrada pela Pro-
fessora Luzia Águida, que utilizará 
técnicas de Artes da Banca na con-
fecção de boneca de tecido, pintura 
em tecido e montagem de pingente 
(tacel).

A presente imagem representa 
muito bem a peça pronta.

Lista de Materiais: Tecido de 
algodão 3 estampas, tecido atoalha-
do, manta acrílica, fita estreita de ce-
tim, renda guipir, tecido de algodão 
cor pele, pingente (tacel), pedrarias 
grandes, fio de algodão para cabelo, 
pérolas pequenas, argola de madei-
ra, fibra siliconizada, linha de pes-
ponto, linha fina de costura,  linha de 
nylon, tintas para tecido cores varia-
das, arame e cola quente.

Passo a passo: 1) BONECA - 
Encher com o plumante a cabeça, 
fechando na parte de cima e pintar 
detalhes do rosto. Reservar. Encher 
todas as peças do corpo, com o au-
xílio do palito de churrasco, fechando 
nas aberturas indicadas. Marcar os 
dedos das mãos. Prender, firmemen-
te, a cabeça no corpo, com costura à 
mão e linha forte com o apoio de um 
pedaço de arame para dar maior fir-
meza e sustentação. Preparar a fran-
ja, dando vinte voltas do fio, em três 
dedos da mão, amarrando ao meio e 
cortando um dos lados. Prender na 
parte frontal da cabeça. Desvirar a 
touca, fazer o fechamento da abertu-
ra e prender na boneca utilizando-se 
de cola quente e costura à mão. Na 
frente e centro da touca, prender um 

Escolinha de Informática
Continua aberto o período de adesões para a segunda etapa da Es-

colinha de Informática da AFABRB, oferecida aos Associados através de 
parceria firmada com a Equipe de Informática do BRB. Faça sua inscri-
ção pelo e-mail afabrb@gmail.com e pelos fones 3345-1263 e 3245-
6876.

01/09
FLÁVIO SILVA REIS
FRANCISCA ANTÔNIO EVANGELISTA DE ALMEIDA
MARLENE GOMES LEITE VIEIRA 
02/09
JOSÉ GOMES BARBOSA
03/09
ADIEL LIMA FRANCO
PEDRO MABENE SANTOS MENDES 
04/09
ARY DA SILVA PEREIRA 
IRES DE ASEVEDO BOMFIM 
05/09
MARCELO OTÁVIO TOLENTINO
MARIA DE FÁTIMA DE A. BORGES
NELSON LIMA PARREIRA 
06/09
NILZA DA CONCEIÇÃO MACEDO
07/09
AIRTON CÂNDIDO RODRIGUES
08/09
ANAIR NATIVIDADE CORRÊA 
AUGUSTO EVARISTO BORGES 
CLÓVIS LOPES BATISTA 
HELSON RICARDO SIMÃO SOUZA 
JOSÉ LUSTOSA CABRAL 
MARÍLIA MARTIN AGUIAR
WASHINGTON PAULO DE JESUS 
09/09
SÍLVIO ROBERTO LEITE
10/09
JOVINIANO PEDROSA FILHO
LÚCIA MARIA AVILA QUEIROZ 
MARILANE RIBEIRO SOARES 
MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA 
11/09
ELVÍDIO DE SEIXAS NOGUEIRA 
JAIRO RABELO DA SILVA
JOSÉ HUMBERTO DA CUNHA
LUIZ CARLOS PENA 
12/09
ISA MARIA SOARES BORGES 
NEUSANIR MARIA NEGREIRO SILVA LIMA
13/09
ELIZABETH BORGES DE FARIA 
14/09
ALMIVAR MIRANDA DE CARVALHO 
BEIJAMIM RODRIGUES DA CUNHA 
DURVALINA VENERATO T. BANDEIRA 
ELIESER ANTUNES DE SOUZA
JOSÉ PAULO VIEIRA 
VIOLETA MILHOMENS DE BRITO

15/09
ANTÔNIO MARTINS VARGAS PRIMO 
EDVAR ARAUJO DE AZEVEDO 
EURÍPEDES LOPES MARQUES 
FRANCISMÁ SOARES DE SOUSA
16/09
JUSCELINA RODRIGUES VIDAL
17/09
AMAURI GONZAGA DE FREITAS
18/09
LUIZA HELENA RAMOS PERREIRA CORREIA 
REJANE GOMES ZOLET MARTINS 
VIRIATO DE CASTRO 
19/09
LENIZE DE OLIVEIRA SOUZA
20/09
GERALDA DOS SANTOS SOARES 
VALDIVINO ALVES DOS SANTOS 
23/09
ANA LÚCIA MOURA SILVA
OSVALDO DE CASTRO BARBOSA 
24/09
CARLINDO RIBEIRO PORTO 
MARTA MARIA DE MELO OLIVEIRA
25/09
DURVAL GARCIA FILHO
HUGO ARNALDO BICALHO 
VILSON MARCOS BORGES
26/09
ANTÔNIA BEZERRA DO NASCIMENTO 
CLIDENOR RODRIGUES DE ARAÚJO
MARIA ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA 
MARIA CRISTINA COSTA 
WALDIR MACHADO BORGES 
27/09
CLEIDI VAL MANZOLILLO 
HELIANA MARIA TEOFILO MAGALHÃES 
WANDERLEI
JOAQUIM PINHEIRO DA LUZ 
28/09
ARLENE SANTOS CAMPOS 
ELIZABETE BORGES E BORGES
MIGUEL SUDÁRIO RIBEIRO 
REGINA CLÁUDIA V. DE A. M. TAVARES 
ROSÂNGELA PEDROSA 
SEBASTIÃO ALVES MOREIRA
29/09
AGNEL ALVES FERREIRA 
AIRES ANTÔNIO MARTINS FERREIRA 
DELSON DE SOUZA E SILVA 
MARLI VIEIRA RIOS
30/09
EVANGELINA FERREIRA SOARES 

pequeno fuxico, colocando, também 
na boneca, 2 pérolas imitando brin-
cos, para finalizar essa decoração. 
Passar a fita de cetim e o guipir na 
toalha, conforme indicado. Prender a 
outra perna direita no corpo e os dois 
braços, com costura à mão e linha 
forte. Colocar a toalha na boneca, 
cobrindo o seu corpo e prendendo 
nas mãos;  2) PORTA ROLO - Após as 
duas partes da base do porta rolo já 
costuradas, passar a argola pela par-
te da frente, prendendo  com pontos 
contínuos e linha grossa. Da mesma 
forma, passar o pontilhado, no limite 
superior e inferior dessa peça. A me-
dida central, restante, deverá ser divi-
dida em duas partes de 20 cm, cada 
uma, utilizando, da mesma forma, o 
pontilhado e linha grossa. Preparar e 
colar a flor de fuxico na parte de cima 
da base. Preparar o tacel, conforme 
orientação, prendendo na parte final 
e abaixo, unindo as duas metades da 
base. Decorar com fita de cetim e gui-
pir;  3) MONTAGEM FINAL -Prender a 
boneca na base porta rolo, utilizando-
se cola quente.

Observação: As alunas deverão 
levar sua tesoura e um avental (op-
cional). Pedimos que não se atrasem 
para o bom andamento dos trabalhos.
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Entre Aspas

“Levantamento recém-concluído 
pelo Banco Mundial indica que os 
brasileiros de todas as idades são 
pouco precavidos, parecem ocupa-
dos demais com seus problemas no 
presente e não estão se preparando 
para a velhice. Apenas 11% decla-
ram fazer economia para o futuro, 
contra uma média global de 21%.

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), entre 
2012 e 2017, a população de ido-
sos no País saltou 19,5%, de 25,4 
milhões para mais de 30,2 milhões 
de pessoas. No mesmo período, o 
número de homens e mulheres com 
60 anos ou mais nos albergues pú-
blicos cresceu 33%, de 45,8 mil para 
60,8 mil. Se forem considerados 
também os alojamentos privados, a 
cifra sobe para 100 mil. O desampa-
ro familiar cresce mais rápido que a 
expectativa de vida — e o País ca-
rece de um projeto para reforçar os 
cuidados prolongados e a assistên-
cia na velhice.

Abandono dos idosos no Brasil

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 in-
dignação e até de revolta! Destarte, vez por outra, ela divulga no AFAzeres matérias 
já publicadas na mídia – aquelas  pontuais, de oportunidade. 

Cada vez mais os meios de comunicação e a população em geral refletem sobre o envelhecimento sem proteção. A seguir, 
transcrevemos trechos do alerta publicado  há quase um ano pelo portal Terra Notícias e Revista IstoÉ: 

‘O segmento da população que 
mais cresce atualmente é acima dos 
80 anos’, afirma Fernando Albuquer-
que, pesquisador do IBGE. Segundo 
ele, se atualmente 14% da popula-
ção é considerada idosa, daqui a 30 
anos esse percentual será de 30%. 
Isso significa uma redução da for-
ça produtiva e uma elevação dos 
custos assistenciais. Há também o 
problema do enfraquecimento dos 
laços familiares na nova sociedade. 
A família, agora, não é mais aquela 
tradicional que sempre destacava al-
guém para cuidar dos mais velhos. 
Ao mesmo tempo, falta um Estado 
que compense essa deficiência com 
políticas públicas que protejam os 
desamparados. ‘Essas políticas são 
necessárias para atender uma popu-
lação que está envelhecendo mal, 
num País em crise e com cortes nas 
despesas em educação e saúde’, 
diz Alexandre Kalache, presidente do 
Centro Internacional de Longevidade 
Brasil.

As estatísticas mostram que o 
brasileiro se prepara mal para enfren-
tar o momento em que sua a sua for-
ça produtiva se esgota. Mesmo sem 
poder contar com um Estado que 
garanta um bem-estar aos idosos, 
a imensa maioria da população não 
pensa no futuro de maneira pragmá-
tica. Em um ranking de mais de 144 
países, o Brasil ocupa um modesto 
101° em reserva de aposentadoria, 
atrás de várias nações latino-ame-
ricanas e muito abaixo de países 
desenvolvidos, como o Canadá e os 
Estados Unidos. Em 2017, apenas 
11% dos brasileiros declararam pou-
par para a velhice. No Canadá esse 
percentual é de 59%. “Não é só um 
problema da pobreza”, diz Kalache. 
“O brasileiro não tem educação fi-

nanceira. É a falta de precaução”. A 
falsa ideia de que o Brasil é um País 
de jovens está revelando uma reali-
dade preocupante. Há um déficit na 
percepção de que é preciso fazer um 
esforço para ter uma renda confor-
tável para um futuro cada vez mais 
longo. Sem isso, ter uma velhice dig-
na será privilégio de uma minoria de 
brasileiros.”

Por decisão do Conselho Deliberativo da AFA, passaremos a divulgar, a partir do mês de agosto/2019 em 
nosso informativo AFAzeres – edição mensal – resenhas (resumos) dos temas abordados e deliberados nas 
reuniões do CONDE, que acontecem uma vez por mês. Portanto, mencionamos, aqui, os assuntos deliberados:

ATA CONDE  257, DE 28/06/2019 - Resenha: 1) CESSÃO DE ESPAÇO NO AFAZERES PARA APOSENTADOS/DEPENDENTES. Visando publicações literárias de suas 
autorias. Aprovado por unanimidade;  2) CONVÊNIO DROGASIL/ASSINATURA EM ANDAMENTO. Descontos especiais para associados na compra de medicamentos. Apro-
vado por unanimidade; 3) REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO BRB, EM 21/06. Apresentação da AFA/anseios da Associação com relação ao BRB. Dado conhecimento; 4) 
PARTICIPAÇÃO DO SR. OZIRES LEAL BARBOSA. Na qualidade de ex representante dos aposentados no  CONDE/REGIUS, registrou sua opinião acerca da independência da 
AFA; sugestões de temas para para a pauta com os candidatos aposentados eleitos para a Regius; fez avaliação de sua participação no Conde Regius; 5) ATAS DA REGIUS 
(Direx 1030) investimento SIACORPORATE. Emissão de voto de reprovação da ordem do dia/AGO de cotistas. Averiguar com representante dos aposentados no Confis;  6) 
ATA DIREX AFABRB.  Festa junina/local com muitos degraus/rampas, com riscos para nosso público alvo.  Recomendações para adaptações; 7) Sugestão da Conselheira 
Maria José Bergo. Utilização do Afazeres como espaço motivacional para participação dos aposentados em assuntos que envolvam segurança e representatividade na 
Regius; Destinação das doações/Festa Junina. Entregues para diversas famílias na Vila Santa Isabel (Estrutural).

ATA CONDE  258, DE 26/07/2019 - Resenha: 1) PROCESSO JUDICIAL/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A REGIUS/1997. Sobre a não homologação do acordo,  
foram informadas as providências entre AFA, BRB (Jurídico) e advogado da AFA, visando esclarecer as tratativas a serem tomadas por cada parte; 2) CAFÉ DA MANHÃ 
COM OS APOSENTADOS ELEITOS PARA A REGIUS. A Direx/AFA propôs a data de 16/08/2019 para realização do encontro. Aprovado por unanimidade; 3) DEMANDAS DO 
CONDE PARA A DIREX/AFA. Pendências de difícil solução quanto  à operacionalização. Cancelamento/adaptação dos enunciados.  Aprovado por unanimidade; 4) ATAS 
DA REGIUS (Coris 32).  Adiantamento de 50% do abono anual no mês de abril/riscos envolvidos. Alterar para junho/2020. Questionar a Regius sobre a real situação, 
considerando que muitos contam com o adiantamento haja vista o ajuste anual com a Receita Federal. Aprovado por unanimidade; 5) ATA DIREX 1035/LIBERTY MALL/
ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA/DEPOSITO JUDICIAL. Sr. Aliomar esclareceu o motivo para citado deposito judicial, ficando de apresentar outros subsídios, se 
necessários; 6)  POSSE NA AEBRB. Registrado pelo Sr. Luiz que, face às Eleições do dia 28/06/2019, ele e o Sr. Dorival tomaram posse no Conselho Fiscal da AEBRB e 
as associadas Maria José Bergo Demonte e Silvânia Lúcia C. Normando no Condel; 7) HOMOLOGAÇÃO PDVI. Registrado que no dia 05/08 acontecerá a homologação do 
PDVI, ocasião em que a AFA se fará presente para conseguir novos filiados; 8) PARTICIPAÇÃO DO SR. ALIOMAR CARVALHO DE JESUS. Na qualidade de candidato eleito 
como representante dos aposentados no Conde Regius, o Sr. Aliomar esclareceu que sua atuação será de acordo com as promessas de campanha, ou seja, ter foco no 
cuidado dos interesses do participante.  Ressaltou, também, sobre o futuro dos investimentos do Fundo de Pensão, bem como sobre negociação de taxas para novos in-
vestimentos; 9) PARTICIPAÇÃO DO SR. LUIZ DE FRANÇA NETO/REPRESENTANTE DOS APOSENTADOS NO CONFIS/REGIUS.  Informou sobre as estratégias de atuação nos 
novos conselheiros; frisou sua disposição de atender demandas da AFA, sempre que possível; 10) PUBLICIDADE DOS ASSUNTOS TRATADOS NAS REUNIÕES DO CONDE/
AFABRB. Considerando o aspecto transparência e considerando que a leitura de atas nem sempre é bem vista pelas pessoas, sugerida a apresentação de resenha  para 
publicação no Afazeres/site. Aprovado por unanimidade; 11) INDICAÇÃO PARA REPRESENTANTES DA AFA NO GT Imóveis (Plano BD-1) E COMITÊ DE RISCOS/REGIUS. 
Sugeridos os nomes de Geovaldo Dias Pereira (Efetivo) e Ozires Leal Barbosa (Suplente) para o GT-Imóveis; Fernando Passos Claro (Efetivo) e Silvânia Lúcia C. Normando 
para o Coris. Aprovado por unanimidade.

RESENHAS
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FGTS pode virar aporte adicional nos planos 
de benefícios administrados pela Regius

O Governo Federal editou no 
dia 24 de julho a Medida Provisó-
ria 889/2019, que libera o saque 
das contas ativas e inativas do 
FGTS. Diante da notícia, a Re-
gius aproveitou para conclamar 
os participantes a aproveitarem 
o saque para incrementar a pou-
pança previdenciária. 

No informativo Regius Ex-
presso número 33, publicado 
neste mês de agosto, é lembra-
do que  “cada trabalhador terá 
direito a um saque de valor limite 
de R$ 500,00 por conta ativa no 
Fundo de Garantia, durante o pe-
ríodo de setembro de 2019 até 
março de 2020”, de acordo com 
cronograma de saque liberado 
pela Caixa Econômica Federal, 
ainda em agosto deste ano.

A matéria do Regius Expres-
so lembra também que “a partir 
de 2020 estará disponível a mo-
dalidade saque-aniversário, uma 
opção onde ocorrerá a liberação 
de um valor percentual no mês 
de aniversário do trabalhador. O 
valor do saque será calculado de 
acordo com a quantia presente na 
conta ativa e quanto menor o va-
lor, maior será a porcentagem de 
saque. Quem optar por essa mo-
dalidade não poderá sacar 100% 
do FGTS em caso de demissão 
sem justa causa, porém ainda terá 
direito à multa devida pelo empre-
gador. Caso ocorra a desistência 
do saque-aniversário, o trabalha-
dor deverá esperar dois anos até 
que seja liberado novamente o 
saque integral do FGTS”.

Avaliando que “muitas pes-
soas já estão fazendo planos 
para gastar o dinheiro liberado 
do FGTS”, a matéria do Re-
gius Expresso ressalta que o 
melhor é poupar: “Segundo os 
regulamentos dos planos CD-
02, CV-03, CD-Metrô e CD-05, 
administrados pela Regius, 
existe a possibilidade de reali-
zar uma contribuição adicional, 
sem a incidência de qualquer 
custo administrativo. Essa 
contribuição adicional ajudará 
na formação da sua poupança 
previdenciária, melhorando o 
seu benefício futuro e com uma 
rentabilidade bem superior à 
oferecida pelo FGTS”. 

O participante que se inte-
ressar em contribuir de forma 

Contato por 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 desti-
nado à pessoa idosa do Distrito 
Federal que tenha seus direitos 
ameaçados ou violados e que 
necessite de orientação e atendi-
mento na esfera da Justiça.

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

Plantão Jurídico 
A advogada Dra. FERNANDA 

R. ALVES FERREIRA continua 
atendendo 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 par-
ticipa somente como mediadora entre seus asso-
ciados e a advogada, não arcando, portanto, com 
nenhum custo financeiro decorrente de demandas 
ou acordos judiciais, como consta dos termos do 
contrato existente.

extraordinária para um dos pla-
nos de benefícios administrados 
pela Regius pode utilizar o simu-
lador de benefícios, disponível 
no Portal do Participante e no 
Regius Mobile, a fim de verifi-
car como ficará o seu benefício 
futuro com o aporte adicional. 
E para efetivar a contribuição 
extraordinária, basta entrar em 
contato com a Regius por um 
dos seus canais de atendimento:  
relacionamento@regius.org.br 
ou (61) 3035-4400.

Ninguém está livre de este-
lionatários, mas a população da 
terceira idade ainda é o principal 
alvo dos golpistas, por ser con-
siderada mais vulnerável pelos 
bandidos. Listamos a seguir os 
golpes mais comuns, de acordo 
com o Guia Serasa de Orientação 
ao Cidadão. São crimes repe-
tidos há muitos anos na praça, 

Estelionatários repetem golpes contra aposentados
na medida em que a população 
idosa permanece desinformada: 

Golpe do reajuste atrasado 
- O golpista identifica-se como 
funcionário de algum sindicato 
ou associação e age na saída de 
bancos ou próximo a entidades 
de classe. Ele aborda as vítimas 
dizendo que elas têm direito a 
receber os reajustes atrasados 

do benefício previdenciário, ofe-
recendo-se, imediatamente, para 
agilizar o processo na Previdên-
cia Social. Para tal, pede, para 
cobrir as despesas, um depósito 
de 10% (ou mais) do valor ao 
qual, segundo ele, a vítima terá 
direito pelos reajustes. Após re-
ceber o dinheiro, o estelionatário 
desaparece.

Golpe do cartão engolido - 
O golpista, usando um produto 
aderente, faz com que o cartão 
magnético do banco utilizado 
pela vítima fique preso no caixa 
eletrônico. O Estelionatário fica 
à distância, observando a vítima 
digitar a senha do cartão. Após 
várias tentativas, a vítima desis-
te de usar a máquina e deixa o 
cartão. O golpista retira o cartão 
e saca todo o dinheiro disponível 
na conta bancária.

Golpe do recadastramento 
bancário - Este é realizado por 
telefone. O golpista liga para a 
vitima e diz ser representante do 
banco no qual ela possui conta. Na 
conversa, o estelionatário induz o 
correntista a fazer ser seu recadas-
tramento bancário, digitando os 
números da sua agência, da sua 
conta e da sua senha. Com equi-
pamentos capazes de identificar 
os sinais sonoros dos números 
digitados, os golpistas conseguem 
ter acesso a essas informações e 
sacar o dinheiro da vítima. 
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Telefone para 
acionar o Vida 
UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030 

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

 Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você

saude.gov.br/
doesangue

Atendimento personalizado
Prezado associado, procure primeiro a nossa clínica. Prestigie-

mos esse importante bem.
Lá temos excelente serviço, ótimo atendimento e profissionais 

altamente qualificados, de primeira linha (alguns premiados nacio-
nalmente) na área de saúde e medicina.

A Clínica SAÚDE BRB disponibiliza serviço personalizado que 
vai do acolhimento ao cuidado e, caso necessário, encaminhamento 
a especialistas credenciados. Oferece atendimento por psiquiatras, 
geriatras, ginecologistas, urologistas, cardiologistas, médicos de fa-
mília, clínicos gerais, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, 
nutricionistas. Para utilizar o serviço, é necessário se inscrever em 
algum programa preventivo ofertado pelas Patrocinadoras. O atendi-
mento prestado, de consultas a programas, é gratuito, sem incidên-
cia 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 os serviços colo-
cados à sua disposição!

SETEMBRO - Tema: “SAÚDE MENTAL” - Psiquiatria/Psicologia;
DEZEMBRO - Tema: “NUTRIÇÃO” - Nutricionista. 

Clínica Saúde BRB

As palestras do Programa Bem Viver 
são ministradas pelos profissionais 
da Clínica BRB, normalmente das 14 
às 17h, na AABRB. Oportunamente, 
confirmaremos os dias das próximas 
palestras, a saber:

O colega associado da AFABRB, 
José Ivan Mayer de Aquino, nos infor-
ma sobre a proposta de disseminação 
de coletivos organizacionais para a 
autogestão de atividades produtivas e 

Sustentabilidade 
e bem estar social

vivenciais no Brasil. Confluindo para essa proposta, foi fundado 
em 04 de julho de 2019 o NAIPES (Núcleo de Ações de Inclusão 
Produtiva e Economia Solidária), que atuará na fomentação de 
políticas públicas intersetoriais e republicanas no município de 
Flores de Goiás/GO.

O NAIPES inicia sua jornada com uma série de atividades 
intitulada BETINHO VIROU SEMENTE, referência ao sociólogo 
Herbert José de Sousa, conhecido como Betinho, saudoso ati-
vista dos direitos humanos, que concebeu e dedicou-se nos 
anos 1990 ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Mi-
séria e pela Vida. 

A jornada BETINHO VIROU SEMENTE percorrerá diversas lo-
calidades e suas ações incluem coleta de sementes de frutíferas 
do cerrado, seguida por oficinas, debates e palestras; formação 
de banco de sementes e prospecção sobre os arranjos pro-
dutivos da agricultura familiar; visita à Câmara Municipal para 
acompanhamento da tramitação dos Projetos de Lei da Inclu-
são Produtiva e Economia Solidária; diálogos sobre a história 
de Herbert de Souza e da Ação da Cidadania Contra a Fome, a 
Miséria e Pela Vida; mitigação dos efeitos do aquecimento glo-
bal; revitalização das nascentes e cursos aquáticos municipais; 
mapa hídrico; inventário florestal e fitofisionômico.

Jornada Betinho Virou Semente
08/09/2019-
13h00 - Alvorada do Norte - Assentamento Fazenda Brunett
13h00 - Flores de Goiás - Escola do Assentamento Canãa
13h00 - Escola Quilombola do Assentamento Canabrava

09/09/2019-
07h30 - Escola Estadual Júlio César
08h40 - Escola Municipal Castelo Branco
11h50 - Escola do Assentamento São Vicente
15h30 - Escola Retirada/IFGO

Mais informações: 61-996341008 (JOSÉ IVAN MAYER DE AQUINO)

Boas vindas aos novos 
aposentados do BRB

A AFABRB dá boas vindas a 
seus novos associados, espe-
cialmente àqueles que se apo-
sentaram recentemente.

Desejamos que suas aposen-
tadorias sejam a melhor fase de 
suas vidas; que vivam, agora, 
com mais felicidades e tenham 
seus dias cheios de alegrias – 
com a família, com parentes 
e com amigos, principalmente 
– com aconchego e conteúdo 
agradável!

Que Deus lhes dê vida longa, 
saudável e interessante! Cheia de 
grandes e belos significados, e 
que mantenham o coração sem-
pre repleto de esperança e fé – 
porque a vida continua e tem de 
ser prazerosa e bela!  

Convidamos os novos asso-
ciados a conhecerem não só as 
instalações físicas da AFABRB 
– que são pequenas, porém su-
ficientes para a administração –, 
mas também a rotina e o labor 
pelos nobres objetivos da Asso-
ciação, principalmente quando  
necessária a defesa dos direitos 
e conquistas dos filiados em to-
das as instâncias das tramitações 
legais. Venham saber mais sobre  
as parcerias e acompanhamento 
das gestões da Regius, Saúde 
BRB, AEBRB, AABR e outros, 
onde temos representantes dos 
aposentados – notadamente em 
suas  Diretorias e em seus  Con-
selhos –, graças ao respeito al-
cançado por nossa Entidade. 
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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)

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 2.171.950.538 0,87 6,20 122,05 IPCA + 5,36% a.a.

Plano CD-02 75.153.006 0,60 4,99 107,31 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 340.914.284 0,90 5,93 127,53 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 41.052.227 1,48 7,70 165,59 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 3.408.263 1,22 6,42 138,06 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 80.414.669 0,50 5,14 110,54 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: R$ 2.712.892.987
Superavit do mês de junho 2019: R$ 5.397.755

Superavit acumulado até junho/2019: R$ 57.649.666

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS junho/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!

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

Junho/2019  457.547,45 1.938,10 66.499,36

Julho/2019 459.904,59 2.357,14 68.856,50
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

 Junho/ 2019 = 0,43 Junho/ 2019 = 0,47

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Março/2019 Abril/2019

1. Saldo em Caixa 936 1.160

2. Saldo em Conta Corrente 6.824 8.367

3. Saldo em Aplicações Financeiras 702.911 729.499

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 451.253 453.375

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 251.658 276.124

4. Imóvel 677.392 677.392

   4.1. Sala 151. Ed. Barão do Rio Branco 262.268 362.268

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

TOTAL 1.388.063 1.416.418

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de Março e Abril/2019.

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.

Caros colegas, vejam suas fotos tiradas nos eventos da AFA. Acesse seu 
site: www.afabrb.org . Caso precise de ajuda, mantenham contato conosco:  
(61)3245-6876 / 3345-1263 / 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 as-
faltada. Possui sede, curral, energia da Cemig, 8 divisões de pasto em arame liso e 
madeira de lei, Na medição via satélite, a área é de 272ha. Outras informações pelo 
telefone 61 98112 6818, com Maria Eduvirges da Silva.

Fazenda em Buritis à venda 

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 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

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.

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

Vendo Apartamento de 2 quartos, sala cozinha e banheiro; vazado, todo refor-
mado,  na QI 10, Bl. E – GUARÁ–I. Contato com Carlindo: (61) 99968 4568.

Apartamento à venda 

 Prezado Associado, a AFABRB, visando estimular conteúdo de cultura, abre 
espaço em seu informativo AFAzeres, de publicação mensal, para divulgação de 
material literário de interesse do associado, de seus dependentes ou de parentes. 
Poderão ser contos, cônicas, poesias, pequenas peças teatrais, histórias sintetiza-
das, trabalhos de pesquisa de gramática, adaptações diversas etc. Não deve ser 
material muito vasto, em virtude do pequeno espaço no informativo.  

“Prata da Casa”: seu trabalho em destaque!

Tá na moda ter estilo!
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: @lojaminamiss. Facebook: facebook.com/lojaminamiss 


