
Mal provocado pelo monstro micros-
cópico novo coronavirus, a Covid-19  es-
tabeleceu uma situação jamais vista pelas 
atuais gerações da Terra, num diminuto  
período de tempo.  Em pouco mais de seis 
meses, provocou uma pandemia mundial, 
semeando o medo, o terror e a desolação.  
As pessoas já mostram no semblante ci-
catrizes de vida desorganizada, cheia de 
incerteza e sem visão de futuro.  Muitos 
já não se cuidam nem mostram suas vai-
dades, outros não se olham no espelho, 
desprezaram-se a si mesmos. Adeus às 
barbearias e salões de beleza. Adeus às 
vitrines e aos provadores de modelitos – a 
moda não tem sentido agora! 

No dia 08 deste mês julho, o Brasil 
registrou a triste marca 100 mil mortes! – 
Estúpida tragédia humana! Não se trata 
aqui de culpar quem quer que seja, mas 
tão somente de lamentar este horror. E, 
como se não bastassem tanto sofrimen-
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to e dor causados pela gravidade da doença 
Covid-19, amplamente espalhados entre os 
brasileiros, nós ainda temos que lidar com a 
instabilidade política de uma nação marcada 
por extremas desigualdades que se intensifi-
cam entre negros e pobres - principalmente 
quanto ao difícil acesso à saúde emergencial, 
neste instante de aflição.  Ademais, no pre-
sente momento, a pandemia já não classifica 
suas vítimas, não distingue quem pode de 
quem não pode pagar por um tratamento mé-
dico-hospitalar. Todos somos iguais perante 
a dor!  

Ao mesmo tempo, no contexto Brasil, 
torna-se difícil imaginar que alguém que não 
tenha reconhecida experiência na gestão pú-
blica, sobretudo com a saúde, tenha o pre-
paro ou a sensibilidade para administrar ade-
quadamente esta crise histórica. 

Por todos os argumentos, e dúvidas que 
todos temos, parece extremamente difícil 
avaliar e destacar todas as consequências 

desta pandemia. Em nossa visão, consi-
deramos um tema inabordável, notada-
mente pelos leigos. Vivenciamos uma cri-
se sem precedente, também no contexto 
socioeconômico, posto que o sistema de 
saúde brasileiro já era deveras caótico. E 
a batalha contra a doença (Covid-19) se 
apresenta como hercúleo desafio, que já 
vai traçando contornos vários, afetando de 
forma contundente a economia brasileira, 
lamentavelmente agora quando o país pre-
cisa produzir para compensar o estrago 
causado até aqui. 

Persiste a dor

Nota-se relevante esforço da classe pro-
dutiva para trazer boas esperanças ao meio 
econômico do país. Mas temos que lembrar 
que quase todos os setores da economia fo-
ram impactados, ocorrendo séria extinção de 
vagas (de emprego), principalmente os ramos 
mais sensíveis ao isolamento social, como o 
comércio. Porém o agronegócio segue vi-
cejante e mantendo os empregos, mesmo 
com todas as adversidades. Apesar de dis-
seminada em toda parte, os dados mostram 
que a crise é maior para os mais pobres. Dos 
quase nove milhões de empregos perdidos, 
seis milhões eram informais. Porém,  notícias 
recentes dizem que o agronegócio vai muito 
bem. Recorde na safra de grãos, com acrés-
cimo de exportação para a China, que ainda 
aumentou a compra de carnes brasileiras nos 

Contudo, há esperança
últimos dias. E o comércio vem driblan-
do adversidades, mediante negócios por 
internet; as lojas on-line estão vendendo 
bem. Para mais esperanças, vêm aí, cerca 
de R$ 7,5 bilhões do FGTS, beneficiando 
167 milhões de contas para saques dos 
recursos, aquecendo um pouco o merca-
do consumidor, com repercussão positiva 
na indústria e demais meios de produção. 
Será o recomeço de novos  e bons dias?  

Apesar do horror que experimenta-
mos, a pandemia haverá de minguar até 
desaparecer, e a união e a força da classe 
política e das autoridades do meio econô-
mico empurrarão o Brasil para frente. É 
o que aguardamos ansiosamente! Ainda 
não corroeram nossas esperanças!  Sau-
dações! 
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Biblioteca AFABRB - Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês (Aventura em Bagdá, de autoria de Agatha Christie) está na versão on line 

do informativo 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. Neste tempo de quarentena, solicite emprestados livros com variados temas do conhecimento e 
LEIA EM CASA.

Atenção! Tratativa importante em andamento:

Reorganização societária entre AEBRB e o Banco
Aos associados da AFABRB, 
Por meio de carta de intensões 

(CARTA AEBRB/2020, de 23 de ju-
nho de 2020), a AEBRB-Associação 
dos  Empregados do Banco de Brasí-
lia propõe à presidência do BRB nova  
reorganização  societária,   que alte-
ra substancialmente a parceria hoje 
existente  entre ambas as empresas.    

Entre outros pontos, a AEBRB 
trocaria a totalidade de suas ações 
ordinárias que mantém junto à em-
presa Cartão BRB S.A., num percen-
tual de 30,3%, por ações do Banco, 
findando, dessa forma,  a governan-
ça das empresas hoje participadas. 

Dentro dessa nova estrutura 
acionária, a AEBRB complementaria 
até 25% das despesas da Saúde BRB 
com recursos provenientes de seus 
dividendos  (no novo quantitativo 
após a troca),  ficando o Banco com 
a reponsabilidade de complementar 
àqueles 25%, caso os dividendos da 
Associação sejam insuficientes, por 
cada exercício fiscal. 

A AFABRB, na qualidade de re-
presentante dos aposentados do 
Banco de Brasília, manifesta concor-
dância com as linhas mestras e basi-
lares da proposta encaminhada pela 
AEBRB, e informa que, neste senti-
do, já enviou ao Banco, assinando, 
conjuntamente  com o Sindicato 
dos  Bancários de Brasília, ofício ex-
pressando intenção de contribuir no 
processo, visando ao melhor acordo 
possível, o que resguardaria os inte-
resses dos aposentados,  garantindo 
essencialmente a sustentabilidade 
da nossa Caixa de Assistência. Ao 
lado, a íntegra da correspondência 
enviada ao Banco.

Ofício no 145 /2020/GAB/PRES Brasília, 22 de julho de 2020. 

AO 
BRB - BANCO DE BRASÍLIA 
A/C Sr. PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA 
DIRETOR-PRESIDENTE DO BANCO DE BRASÍLIA S.A. 
ST SBS QD. 01 - BLOCO E - ED. BRASÍLIA, S/N 

Senhor Presidente, 

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DO ACORDO DE ACIONISTAS – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA QUE A ASSOCIAÇÃO DETÉM NA 
BRB CARD DE 30,3%. 

O SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA e a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DE 
BRASÍLIA (AFABRB) acompanham a negociação entre o BRB e a AEBRB – Associação dos Empregados do Banco de Brasí-
lia – sobre a renovação do acordo de acionistas. Como se sabe, a participação societária que a Associação detém na BRB 
Card é de 30,3%. 

O patrimônio da AEBRB pertence a todos os empregados ativos e aposentados das empresas do conglomerado. Essa 
participação é a maior fonte de recursos próprios e permite o aporte de aproximadamente 25% do custo assistencial da Saú-
de BRB. Em face à importância desta instituição a curto, médio e longo prazos, e ciente da proposta apresentada ao Banco, 
o Sindicato e a AFABRB apresentam as seguintes observações: 

1 – O processo negocial deve ter como fator preponderante a garantia de que não haverá nenhum prejuízo à higidez da 
Saúde BRB e à sua amplitude de cobertura. Lembramos o fato de que V.Sa. já enfatizou, em conversas com este Sin-
dicato e também com a AFABRB, que não haveria hipótese de a Saúde BRB ser negativamente afetada. Ainda, externou 
que o Banco honraria qualquer dificuldade em função de eventual perda de capacidade financeira por parte da AEBRB; 

2  – A troca de ativos da BRB Card por ações do Banco já apresentada e aceita pela Associação alinha-se aos interesses 
dos empregados e aposentados, haja vista que tende a representar parte significativa no capital do Banco, e a implicar, 
portanto, uma contribuição ainda mais qualitativa à Administração Superior, pois dela passam a ser sócios de direito; 

3  – É positiva a potencial assunção por parte da AEBRB de um compromisso atuarial quanto ao benefício pós-emprego, 
pois possibilitaria relevante conforto contábil ao Banco decorrente da relativização de vultoso provisionamento – na 
hipótese de assunção dessa obrigação; 

4 – Considerado o volume de ações a ser detido, é natural se pensar em espaços de governança que permitam aos 
associados da AEBRB, ativos e aposentados, ter maior acesso a mecanismos de controle que os permitam aferir e 
opinar mais ativamente na qualidade da gestão do patrimônio que lhes pertence. 

Dessa forma, por se tratar de discussões pertinentes a todos os empregados – sejam ativos, sejam aposentados –, que 
envolvem a sustentação estratégica da Saúde BRB e do patrimônio coletivo administrado pela AEBRB, o SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS DE BRASÍLIA e a AFABRB manifestam a V.Sa. a disposição de contribuir no processo para a busca do acordo.

Atenciosamente,

Kleytton Guimarães Morais
Presidente do Sindicato

dos Bancários de Brasília

Luiz de Oliveira
Presidente da Associação dos 

Funcionários Aposentados do BRB

Máscaras artesanais 
Nosso ENCONTRO COM ARTE continua suspenso, por tempo indeterminado, por causa da pandemia do novo coronavirus. 
De casa e com saudades dos encontros mensais, a professora Luzia Águida manda um abraço para todos os Associados 

da AFABRB e informa que está fazendo máscaras de proteção de vários modelos.  O valor individual de cada máscara produzida 
pela professora é R$ 7,00 (sete reais) e ela aceita encomendas. Conforme a quantidade, as máscaras podem ser deixadas para 
retirada na AFABRB ou entregues diretamente em endereços da Asa Sul e Norte. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (61) 
98135-4356. Produza suas próprias máscaras ou encomende de quem você conhece. Prestigie o artesanato!
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Entre Aspas

ZONA VERDE: entre críticas e dúvidas

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

“O projeto de criação de áreas 
públicas com estacionamento pago 
na região central de Brasília está pre-
visto no plano de governo do chefe 
do Palácio do Buriti, Ibaneis Rocha 
(MDB), e deve sair do papel por meio 
de parceria público-privada (PPP). 
Em fase de discussão, a proposta re-
cebe críticas e apoios, mas também 
gera dúvidas. Para pesquisadores da 
área de transporte e mobilidade, a 
iniciativa tem objetivos importantes, 
mas apresenta lacunas sobre a efe-
tividade das melhorias. Um relatório 
da comissão técnica responsável 
pelos levantamentos referentes à 
Zona Verde aponta que 115.736 
vagas serão administradas pela con-
cessionária que vencer a licitação. O 
certame não tem data para ocorrer. 
Por enquanto a fase de estudos está 
sob a responsabilidade da empresa 
paulista Rizzo Parking and Mobility 
S/A. Entre os principais objetivos 
do governo local estão: aumentar a 
rotatividade nos estacionamentos 
em áreas públicas, incentivar o uso 
do transporte coletivo e regularizar 
a reserva de vagas para gestantes, 
idosos e pessoas com deficiência. 

“A Secretaria de Transporte e 
Mobilidade (Semob) ressalta que a 
criação da Zona Verde faz parte de 
uma proposta “ampla de melhoria 
do sistema de transportes do DF”. 
Entre as ações, segundo a pasta, 
aparecem a implementação do Veí-
culo Leve sobre Trilhos(VLT) e a mo-
dernização do metrô. A etapa para 
recebimento de sugestões terminou 
no dia 14/08. “Cabe esclarecer que, 
após o encerramento, as sugestões 

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 interdis-
ciplinar destinado à pessoa 
idosa do Distrito Federal que 
tenha seus direitos ameaça-
dos ou violados e que neces-
site de orientação e atendi-
mento na esfera da Justiça.

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

Continua o plantão jurídico 
com a advogada Dra. FERNANDA R. 
ALVES FERREIRA. Porém está provi-
soriamente suspenso o atendimento  
presencial, por conta da pandemia 
do novo coronavirus / Covid-19). No 

PLANTÃO JURÍDICO NO WHATSAPP

momento a advogada atende por videoconferência: 
whatsapp (61)8425-8881. Disponível, também, 
seu  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.

Proteja o seu patrimônio
• Automóvel 
• Residência 
• Vida 
• Condomínio

Aposentados e 
servidores ativos do BRB
têm atendimento e
descontos especiais

SGAS 902
Bloco A
Sala 53
Edifício
Athenas

Atendimento: (61) 3314-1279 e 3962-2215
Cotação on-line: www.segurosbrb.com.br

coletadas serão encaminhadas para 
análise do Tribunal de Conta do DF 
(TCDF). Após aprovação do TCDF, 
será feita a licitação”, informou a 
secretaria. 

“Para a servidora pública Leda 
Tunes, 49 anos, a cobrança se-
ria justa para quem estaciona nas 
áreas comerciais. Ela acredita que 
essa seria uma forma de facilitar 
o estacionamento. “Muitas vezes, 
precisamos ir ao médico ou a um 
banco e não conseguimos vaga, 
pois quem trabalha lá deixa o carro 
por muito temo no mesmo local”, 
reclama. Mas Ieda considera abusi-
va a cobrança de estacionamentos 
nas quadras residenciais. ”O metrô 
não vai até a Asa Norte, por exem-
plo. Mas é um absurdo ir para casa 
descansar sabendo  que vou pagar 
por um  estacionamento”, queixa-se 
a moradora da Asa Sul. A estudan-
te Victoria Arbache, 22 considera a 
cobrança injusta. Moradora da Asa 
Norte ela acredita que seria um gasto 
a mais para quem tem carro, além de 
prejuízo para moradores de prédios 
sem estacionamento. Para a jovem, 
a cobrança só seria justificada se o 
transporte público melhorar. “Essa 
medida vai afetar, principalmente, as 
pessoas de baixa renda, que, muitas 
vezes têm um custo maior com a ga-
solina e também terão de arcar com 
mais esse gasto mensal”, opina. 

“Penalização injusta - (...) O 
presidente do Conselho Comunitário 
da Asa Sul (CCAS), José Deldegan, 
considera que a proposta nasceu 
de forma inversa. Ele afirma que, 
primeiramente, seria necessário 

oferecer modais coletivos modernos 
e eficientes antes de “penalizar” o 
transporte individual. “O próprio Es-
tado sempre privilegiou o automóvel, 
tentando aumentar a capacidade de-
les nas vias. Não se pode, como uma 
canetada, inverter tudo. É uma pena-
lização injusta,  tanto para o morador, 
que vai ter que pagar para estacionar 
na própria quadra, quanto para o tra-
balhador.  O transporte coletivo está 
saturado, e você não conseguirá jo-
gar toda essa população nos coleti-
vos na do rush”, observa José. 

 “Para o presidente do Conselho 
Comunitário da Asa Norte (CCAN). 
Sérgio Bueno da Fonseca, a proposta 
não resolverá o problema de mobi-
lidade. “Se querem incentivar o uso 
(do transporte coletivo), é preciso 
oferecer um de qualidade. Porque os 
ônibus de hoje não têm segurança, 

pontualidade, são de má qualidade 
e não servem aos moradores. Ao 
deixarem os veículos em casa pra 
usar ônibus, os moradores das asas 
Norte e Sul pagarão duas vezes: para 
deixar o carro na quadra e, novamen-
te, para usar um serviço de mobilida-
de ruim”, destaca Sérgio (JE).

(Fonte: Correio Braziliense, 
caderno Cidades, de 12.08.2020)

“População teria até sexta-feira (14/08) para enviar sugestões ao projeto que prevê a implementação de estaciona-
mentos pagos em áreas públicas de Brasília. Valor do contrato, firmado por meio de parceria público-privada, deve 
chegar a R$ 2,3 bilhões”.
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Informes Regius

Através do Boletim Regius Ex-
presso número 96, a Regius infor-
mou aos empregados dos do BRB 
que aderiram ao PDVI e efeturaram 
a sua rescisão contratual em julho, 
que o pagamento do benefício do 
Plano CD-02 havia sido programado 
para o dia 20 de gosto de 2020, re-
troativo ao mês de julho.

Aos agora assistidos do Plano 
BD-01 que também efetuaram a sua 
rescisão em julho, foi informado que 
o pagamento do primeiro benefício 
foi programado para pagamento até 
o dia 31 de julho passado, dentro do 

Primeiro Benefício para aposentados 
que aderiram ao PDVI em julho/2020

termos do artigo 55 do Regulamento 
do Plano, pois não havia sido pos-
sível processar os pagamentos junto 
com a folha normal.

No mesmo Boletim, a Regius in-
formou que a partir do mês de agos-
to todos  os benefícios serão credita-
dos no dia 20 de cada mês, seguindo 
o calendário normal de pagamentos 
aos assistidos dos Planos de  Bene-
fícios administrados pela Entidade.

Os canais de comunicação da 
Regius para mais esclarecimentos são 
o telefone (61) 3035-4400 e o email 
relacionamento@regius.org.br

Toda crise possui três elementos: uma prazo de validade; uma solução; e 
uma lição para a vida.

O Time Regius tem trabalhado na prevenção, identificação, monito-
ramento de riscos por meio de boas práticas de gestão integrada e gover-
nança corporativa, com objetivo de garantir solides da Entidade e a solvên-
cia dos planos administrados.  Acompanhe de perto o que está sendo feito  
por meio dos canais de comunicação e pelas mídias sociais. Confira! Siga  
@regiusprev no Instagram. 

Todas as edições do informativo Palavra do Gestor podem ser conferidas  no  
site www.regius.org.br

Facilidade Regius nos 35 anos da Entidade 
Uma série de ferramentas identificadas em anúncios com o selo Facilidade Regius e assinadas  com o 

selo 35 anos transformando o futuro fazem parte da campanha para informar ao Beneficiário sobre novas 
tecnologias ao seu dispor:

A ferramenta Renda Monitorada, por exemplo, traz informação para facilitar a tomada de decisões de quem 
quer equilibrar suas finanças;

O  atendimento humanizado, aliado aos recursos tecnológicos, facilita o acesso a linhas de crédito es-
peciais; 

Dados cadastrais
Manter o cadastro de Participan-

te atualizado junto à Regius é a garan-
tia de que os cálculos atuariais estão 
sendo projetados com base correta. 
A atualização cadastral é importante 
para que a Regius possa chegar até 
você. Para fazer o recadastramento, 
utilize o aplicativo Regius Mobile  
ou o Portal do Participante do site 
www.regius.org.br .  

No Portal do Participante é possível simular a contratação de emprés-
timos que possibilitam melhora no benefício de aposentadoria, além de 
auxiliar pontualmente para colocar as finanças em dia.

Acesse www.regius.org.br e confira as ferramentas com o selo de 
Facilidade Regius.

Gestão de riscos

Aniversariantes 
de setembro
01/09
FLÁVIO SILVA REIS
FRANCISCA ANTÔNIO EVANGELISTA DE ALMEIDA
MARLENE GOMES LEITE VIEIRA
02/09
FRANCISCA ALDAILZA MAIA LIBÂNIO 
JOSÉ GOMES BARBOSA
03/09
ADIEL LIMA FRANCO
04/09
ARY DA SILVA PEREIRA 
IRES DE ASEVEDO BOMFIM 
MARIA CÉLIA PEREIRA SILVA
05/09
MARCELO OTÁVIO TOLENTINO
MARIA DE FÁTIMA DE A. BORGES
NELSON LIMA PARREIRA 
06/09
HILTON PEREIRA DOS SANTOS 
NILZA DA CONCEIÇÃO MACEDO
07/09
AIRTON CÂNDIDO RODRIGUES 
08/09
ANAIR NATIVIDADE CORRÊA 
AUGUSTO EVARISTO BORGES 
CLOVIS LOPES BATISTA 
HELSON RICARDO SIMÃO SOUZA 
JOSÉ LUSTOSA CABRAL 
MARILIA MARTIN AGUIAR
WASHINGTON PAULO DE JESUS 
09/09
CARLOS MARQUES DA SILVA 
LENITA M DA CUNHA MENDE 
SILVIO 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 
RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SANTANA 
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 ARAÚJO 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
MELQUIZEDEQUE SAMPAIO DE RESENDE 
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 
ERNANI LUIZ FERREIRA
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 
ROSANGELA PEDROSA 
SEBASTIÃO ALVES MOREIRA
29/09
AGNEL ALVES FERREIRA 
AIRES ANTONIO MARTINS FERREIRA 
DELSON DE SOUZA E SILVA 
MARLI VIEIRA RIOS
30/09
EVANGELINA FERREIRA SOARES 

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.  
Solicitamos que a aniversariante do dia 23/08, 
NEUSA MENDONÇA GUIMARÃES, sorteada 
em agosto, entre em contato para nos informa 
a conta para depósito. WhatsApp da AFABRB: 
(61) 99638-0736.

Instituições sociais agradecem por doações
A Campanha AFA Solidária foi um grande sucesso, arrecadando  

R$ 7.729,93. O dinheiro foi usado para comprar 123 cestas básicas; 101 
kits de higiene e vários kits de roupas, agasalhos e calçados. O material 
e alimentos foram entregues à ABC PRODEIN Estrutural e à Paróquia 
Nossa Senhora do Encontro Com Deus. 

A entidades responsáveis por fazer chegar aos mais necessitados 
as doações manifestaram eterna gratidão às mais de 50 pessoas que 
contribuíram para a campanha. O agradecimento foi extensivo à  AFABRB 
e à Regius pela mobilização e generosidade.
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Saúde BRB

Mais uma opção de atendimento hospitalar
Desde o dia 5 de agosto, os 

beneficiários do plano Saúde BRB 
passaram a ter mais um hospital 
à disposição. O Banco credenciou 
o novo Hospital Brasília unidade 
Águas Claras na lista de unidades 
de atendimento.   

Com 37,6 mil metros quadrados 
de área construída, o novo Hospital 
Brasília Águas Claras oferece tecno-
logia de ponta, estrutura completa 
com mais de 265 leitos, 69 unida-
des de terapia intensiva (UTI) e 120 
consultórios médicos.  

“Estamos trabalhando para ofe-
recer, cada vez mais, um plano de 
saúde completo a todos os nossos 
empregados e ex-empregados. A 
inclusão de um novo hospital no 
plano, sobretudo em meio ao cená-
rio da pandemia da Covid-19, é de 
extrema importância para todos”, 
afirma o presidente do BRB, Paulo 
Henrique Costa.  

Segundo a diretora-superinten-
dente da Saúde BRB, Eliane de Fá-
tima Monteiro, o plano de saúde do 
BRB conta agora com 19 hospitais 

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você
saude.gov.br/doesangue

credenciados, “o que demonstra 
todo o empenho do BRB em pro-
porcionar aos beneficiários um dos 
melhores e mais completos planos 
de saúde do DF”.  

No ano passado, o Banco tam-
bém firmou uma parceria com a 
rede Sírio-libanês, referência em 
todo o País. Desde então, benefici-
ários do BRB contam com o atendi-
mento nas três unidades da rede na 
Capital Federal.  

HOSPITAL HOME; HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALI-
ZADA ESHO; EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S/A; HOSPITAL 
ALVORADA BRASILIA; HOSPITAL ÁGUAS CLARAS; (IMPAR) HOSPITAL 
ANCHIETA; HOSPITAL BRASÍLIA; (IMPAR) HOSPITAL LAGO SUL S/A; 
HOSPITAL DAHER; HOSPITAL DO CORAÇÃO (REDE D’OR); HOSPITAL 
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (HFA); HOSPITAL MARIA 
AUXILIADORA; (GRUPO SANTA) HOSPITAL PRONTONORTE; (GRUPO 
SANTA) HOSPITAL SANTA HELENA; (REDE D’OR) HOSPITAL SANTA LÚ-
CIA; (GRUPO SANTA) HOSPITAL SANTA LUZIA; (REDE D’OR) HOSPITAL 
SANTA MARTA; HOSPITAL SÃO FRANCISCO; (YUGE) HOSPITAL SÃO 
MATEUS; HOSPITAL UROLÓGICO; MATERNIDADE BRASÍLIA; (IMPAR) 
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS; HOSPITAL SÍRIO LIBANES. 

Confira os hospitais credenciados pelo Saúde BRB

Clínica Saúde BRB

Teleconsultas e atendimentos presenciais
Entre em contato com a Clínica 

Saúde BRB para orientações quanto 
à realização de teleconsulta, consul-
ta presencial ou encaminhamento à 
rede hospitalar credenciada. 

O exames solicitados nas tele-
consultas serão encaminhados dire-
tamente à rede credenciada, para sua 
maior comodidade.

Atendimentos de urgência e 
emergência devem ser realizados di-
retamente na rede credenciada.

Os programas Previne Mulher, 
Previne Homem, Saúde em Dia, Dia-
betes em Dia e Vitacor estão funcio-
nando na modalidade teleconsulta e, 
quando preciso, consulta presencial. 

A Clínica Saúde BRB presta ser-
viço personalizado do acolhimento 
ao cuidado e, se necessário, enca-
minhamento a especialistas creden-
ciados. Oferece atendimento por psi-
quiatras, geriatras, ginecologistas, 
urologistas, médicos de família, clíni-
cos gerais, enfermeiros, assistentes 
sociais, psicólogos, nutricionistas.

Os procedimentos se diversifi-
cam em Consultas, Grupos Operati-
vos, Pronto Consulta, atendimentos 
em Psicologia, Nutrição, Pós-Con-
sulta, Atendimentos Domiciliares e 
Assistência Social.

A Clínica (localizada na SGAS 
902, Edifício Athenas, Entrada A, 
Sala 215) está funcionando de 2ª a 
6ª feira das 7h30 às 21h, e em ho-

rário especial nos fins de semana, 
temporariamente, das 8h às 13h. De 
modo virtual ou presencial, é neces-
sária a continuidade do cuidado com 
os pacientes em condições crônicas 
significativas. 

A sua Equipe de Atenção Primá-
ria pode ajudar você. Contatos: (61) 
3029-6363, 3029-6353 e 3029-
6352; www.saudebrb.com.br. 

Telefone 
para acionar o

 Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Cartão digital da Cassi
Baixe o APP SAÚDE BRB na 
loja de aplicativo própria para o 
seu dispositivo (smartphone ou 
tablet); Faça o login (usuário e 
senha); Selecione a opção Menu 
Plano e siga o passo a passo.

5 de agosto: 
Dia Nacional da Saúde
faz homenagem ao
médico sanitarista
Oswaldo Cruz

A saúde resulta de um 
equilíbrio físico, orgânico e 
mental do nosso organismo, 
conquistado no dia-a-dia. Esse 
equilíbrio é adquirido através 
de vários fatores, como uma 
boa alimentação à base de 
frutas, verduras, carboidratos, 
proteínas, pouca gordura e 
muita água; um bom descan-
so; alguma atividade física; 
cuidados com a higiene pes-
soal; horas de lazer.  

No Brasil, o médico sanita-
rista Oswaldo Cruz foi pioneiro 
no estudo de doenças tropi-
cais e da medicina experimen-
tal. Por ele ter nascido em 5 de 
agosto de 1872, a data do seu 
aniversário foi escolhida para 
celebração do Dia Nacional 
da Saúde, instituído em 1967. 
Além de ser uma merecida  
homenagem ao trabalho do 
médico sanitarista brasileiro, 
a data também é uma forma 
de promover reflexão de como 
as pessoas estão cuidando da 
sua saúde. Objetiva-se, tam-
bém, a conscientização da 
educação sanitária.
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Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Raimundo Nonato Martins – Diretor de Comunicação e Promoção Social
– Maria de Lourdes Kruchak - Encarregada Administrativa
– Laura Kruchak Barros - Auxiliar Administrativa)

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

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

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

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

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

Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.232.047.309,57 0,83 2,43 69,83 IPCA + 5,00% a.a

Plano CD-02 74.794.054,89 0,57 3,45 106,81 IPCA + 4,50% a.a

Plano CV-03 399.984.352,77 1,44 1,60 49,54 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-Metrô-DF 52.384.898,30 1,45 1,09 33,75 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-05 5.544.310,49 1,33 2,04 63,16 IPCA + 4,50% a.a

PGA 73.969.256,20 1,33 2,04 107,43 IPCA + 4,50% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 2.838.724.182,21

Superavit do mês de junho/2020: R$ 16.410.871,00 
Resultado acumulado até junho/2020: R$ 17.537.680,07.  

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de junho 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, telefones:
(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

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

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

Junho/2020 427.493,67 853,90 57.793,81

Julho/2020 490.717,65 821,50 58.615,31

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Junho/2020 = 0,12     Julho/2020 = 0,09

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)

ESPECIFICAÇÃO Maio/2020 Junho/2020

1. Saldo em Caixa 104 1.113 

2. Saldo em Conta Corrente 7.697 4.938 

3. Saldo em Aplicações Financeiras 837.230 870.036 

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 426.640 427.494 

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 410.590 442.542 

4. Imóvel 677.391 677.391 

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

   4.2. Sala 121 e garagem nº 59 - Edifício Athenas 315.123 315.123 

TOTAL 1.522.422 1.553.478 

NOTA: Os dados desta demonstração foram extraídos dos balancetes de maio e junho/2020.

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 


