
Ainda vivemos um sufo-
co terrível e incomparável. 
O ano de 2020 foi marca-
do e judiado pela pandemia 
do novo coronavirus / Co-
vid-19, que abalou alicerces 
da Ciência, da Medicina e da 
Economia, e ainda semeou 
transtornos sociais de vários 
gêneros em todo o planeta. 
No Brasil não foi diferente, 
e acreditamos que ela tem 
sido mais malvada e peno-
sa; talvez por se tratar de 
uma nação pouco educada 
e despreparada, que já vivia 
os revezes da desagregação 
político-partidária, do an-
tagonismo de ideias e dos 
altos índices de corrupção; 
tudo isso desacreditou o 
povo brasileiro e banalizou 
valores patrióticos e huma-
nitários, parecendo ensejar o 
“cada um por si”. Autorida-
des e instituições sérias não 
se atrevem, hoje, a se expor 
nem direcionar conteúdos 
respeitáveis à população ge-
ral. Elas imaginam que tam-
bém são vistas como con-
taminadas pela mesmice e 
pela parcialidade lamentável, 
apenas manejando jogo de 
interesses por onde atuam.

Mas nos referimos, aqui, 
a esperanças boas e de 
fato. As VACINAS contra o 
novo coronavirus já estão 
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aí, um produto nobre, de 
alta prioridade, que requer 
uma logística totalmente 
específica e peculiar. E já 
começa a vacinação em 
massa, em algumas nações 
importantes do mundo, 
certificando-se, pois, que a 
Ciência se dinamizou e mul-
tiplicou suas possibilidades 
na descoberta, invenções e 
procedimentos essenciais 
para o combate ao podero-
so vírus. A tecnologia, cada 
vez mais inovadora e dota-
da de necessárias sofistica-
ções, tem sido a ferramenta 
fundamental. Com ela, o 
tempo antes necessário 
para a elaboração de uma 
vacina segura, foi reduzido 
para menos da metade, por 

O ANO DE 2020 TERMINA 
COM BOAS ESPERANÇAS

exemplo: de cinco ou seis 
anos para menos dois anos.

Nesse contexto, há de fa-
lar do gesto de solidariedade 
de grande parte de empre-
sários,  empresas e insti-
tuições diversas, de grande 
número de profissionais e do 
povo em geral, para minorar 
a dor do povo brasileiro. Co-
operações espontâneas e 
sensibilizadas brotaram em 
toda parte. Grandes grupos 
econômicos até se antecipa-
ram na ajuda efetiva, canali-
zando recursos financeiros e 
apoio institucional, tanto nos 
planejamentos quanto em 
políticas e procedimentos 
requeridos pelas organiza-
ções dos ramos da medici-
na, da saúde, da farmacêuti-

ca e outros. Algo nunca visto 
antes neste querido País. 

Constata-se, portanto, 
que, quem tem a história 
na mão, não adianta muito 
modular cenários de futu-
ro para tomar resoluções 
postergáveis. Ficar medindo 
tamanho de situações para 
eventual posicionamento, 
pode ser muito demorado. O 
momento é este e as ações 
são agora, porque algo po-
derá acontecer no futuro que 
ainda não está sequer con-
siderado dentro de mapas 
de possibilidades. Pessoas 
dinâmicas, grupos de es-
pecialistas e profissionais 
comprometidos agem ago-
ra. É por isso que as VACINA 
estão chegando. 

Mais um ano chega ao fim! Mesmo em meio à pandemia do novo coronavirus, mais 
uma vez o espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias, e trazer brilho e alegria 
para as nossas vidas. 

Apesar dos dissabores, somos gratos e felizes por termos vivido mais este ano, e por 
termos tido a oportunidade de aprender e crescer, como profissionais e  como pessoas. 

Conquanto o sofrimento causado pela Covid-19, nosso pedido especial para o próxi-
mo ano que se inicia é que a energia e as boas vibrações encham os nossos corações 
com o amor do Natal, e permaneçam sempre em nossas vidas. Afinal, o Natal é quando 
a gente quer. Tenham um Natal muito Feliz e um Ano Novo pleno de realizações! Muito 
sucesso, paz, amor e saúde a todos.

Salve Deus! Salve a Ciência! Salve o homem!

Saudação de Natal
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Biblioteca AFABRB 
Livro do Mês

A sinopse do Li-
vro do Mês (Fogo 
Morto, de autoria de 
José Lins do Rego) 
está na versão on line 
do informativo AFA-
Zeres, no site: www.
afazeres.inf.br .

Máscaras artesanais
Nosso ENCONTRO COM ARTE con-

tinua suspenso, por tempo indetermi-
nado, por causa da pandemia do novo  
coronavirus. 

De casa e com saudades dos en-
contros mensais, a professora Luzia 
Águida manda um abraço para todos 
os Associados da AFABRB e relem-
bra 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!

Mais de 2000 títulos estão dispo-
níveis para empréstimo na Biblioteca 
AFABRB, localizada no térreo do prédio 
do Sindicato dos Bancários de Brasília. 
Neste tempo de quarentena, solicite em-
prestados livros com variados temas do 
conhecimento e LEIA EM CASA.

“ENTÃO  É NATAL ! E que você tem 
feito?  E o que você fez? E o que nós fi-
zemos?” Utilizamos aqui os versos de John 
Lennon para chamar a atenção para futuras 
ações sociais (independente da época do 
ano) e para agradecer aos que contribuiram 
com a CAMPANHA AFA SOLIDÁRIA, realiza-
da pela AFABRB em parceria com a REGIUS, 
visando o Natal 2020.

Conforme entendimentos mantidos entre 
as duas entidades, a campanha arrecadou 
cestas básicas, roupas, calçados, brinque-
dos, itens de higiene e doações em espécie. 
A arrecadação prevista para o período de 
23/11 a 15/12, foi prorrogada até 21/12.

O donativos puderam ser entregues na 
sede da Regius e as doações em espécie 
feitas na conta da AFABRB (AGÊNCIA 037 - 
C/C 0079.50-7).

Acreditando no nobre gesto de fraterni-

Ação social

Solidariedade para 
um Natal mais feliz

dade e na mágica mensagem do Natal,  tive-
mos boa adesão ao nosso apelo, posto que 
carregado das luzes, fraternidade e magia 
do Natal.

Em breve, publicaremos em nossos ca-
nais como foi a entrega dos donativos e a 
utilização dos valores arrecadados. Acom-
panhe mais notícias sobre as ações sociais 
da AFABRB pelo site: www.afabrb.org.br .

Aniversariantes de janeiro

01/01 
ANILDA ALVES FERREIRA                                
VAUNÊ JOÃO RODRIGUES                  
02/01 
EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO                                 
03/01 
CLORISMAR PAULO FERREIRA 
04/01 
DALIA CARNEIRO
JOACI ALVES DA NATIVIDADE
LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES
RAYMUNDO RUBENS COUTINHO FILHO                   
05/01 
DENISE DOS REIS BUENO VARGAS
PAULO MEDEIROS
06/01 
CLEUTON JOSÉ CAETANO                                        
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALENCAR 
MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS                             
MARIA NEUMA DE VASCONCELOS                                  
07/01 
MASSILON DE PAIVA                                           
WANDERLEY CORREA PERES                                      
08/01 
ABDON PEREIRA DA SILVA                                  
IZABEL CRISTINA VERISSIMO
KALIL MAIA FILHO                                            
09/01 
LÚCIA HELENA GONTIJO 
RAIMUNDO VERÍSSIMO FILHO                                    
10/01 
EGON SCHOENELL
13/01 
MARTA NEPOMUCENO DUSI
14/01 
ANDREA MARTINS DE ANDRADE ALVIN 
VUSCOVIC
EDIWARDES LUIS MOURA MENDES                                 
JAMIS ANTONIO DE ANDRADE

AFABRB presenteia um aniversariante todo mês

O  Valor  do  vale-brinde  é de R$ 200,00 (duzen-
tos reais). Todo mês a Associação sorteia um aniver-
sariante para receber o vale brinde. 

A sorteada de dezembro foi Ivonete Dantas Al-
meida, aniversariante do 22/12. 

15/01 
ANTÔNIA BENEDITA BRAGA EVARISTO
THAYS PEÇANHA NOGUEIRA 
16/01 
JOSÉ IBIAPINO LIMA SATURNINO
17/01 
ANTÔNIO CÉSAR DE OLIVEIRA CARNEIRO
18/01 
DORIVAL FERNANDES RODRIGUES                                 
MANOEL DE AGUIAR CARNEIRO                                   
VALDEVI NEPOMUCENO DE SOUZA                                 
19/01 
FLORÊNCIO BISPO DA SILVA
19/01 
GISELE DOS SANTOS ABBADIA                                   
MARIA ARLETE DE SOUZA LIMA
20/01 
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO
MARIA NARIKO SHIBAKURA MAIA                                 
SEBASTIÃO RUI OLIVEIRA DE SOUZA
21/01 
MARIA DA PIEDADE MOTA DA GAMA
22/01 
JOÃO BATISTA FERREIRA LAGO                                  
23/01 
AILTON GALLETTI 
JOÃO CARLOS DE ANDRADE FILHO
JOSÉ ELPIDIO FREIRE

24/01 
AMELIA DE LIMA GUEDES                                       
MARIA DO CARMO CORREA DE SA
25/01 
LIRIA HITOMI AOYAMA SILVA                                   
26/01 
ANTÔNIO  ALVES FERREIRA
ILMA FELIX CORREA 
MILTON SANTOS
TRAJANO EVANGELISTA DA ROCHA NETO            
VENANCIO FLORES DE MELO                                     
ZALMIR DA SILVA CHAVES                                      
27/01 
ELZA MIRANDA DE BRITO                                       
MARIA DO AMPARO BASILIO
RAUL POMPEO JUNIOR                                          
28/01 
SUZANA PEREZ DE RESENDE
29/01 
IVALDO BRITO CHAGAS 
MARIA DO CARMO DO AMARAL                                    
30/01 
JOSÉ ALVES REGO                                             
31/01 
FLORACI OLIMPIA ALENCAR                                     
MAIARA GOULART FARIAS VICTORIO       
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Entre Aspas

“Apesar de tudo, algo animador: 
produção da indústria avança 14,8%”

A AFABRB, na condição de entidade de 
caráter associativo, sente-se no dever de 
expressar ideias e sentimentos de inte-
resse 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 ma-
térias já publicadas na mídia – aquelas  
pontuais, de oportunidade. 

“A indústria de transformação teve um 
crescimento de 23,7% no terceiro trimestre 
ante o segundo trimestre, maior alta entre os 
setores pela ótica da produção. O desem-
penho do segmento puxou o setor industrial 
como um todo, que registrou elevação de 
14,% na mesma comparação. A expectativa 
é que a indústria continue a recuperação no 
quarto trimestre, com a produção de novem-
bro acima dos níveis pré-pandemia. No en-
tanto, segundo especialistas, o PIB industrial 
ainda deve fechar negativo em 2020.

“O desempenho do setor foi um dos des-
taques positivos dos números do PIB divul-
gados no dia 03 deste dezembro pelo IBGE. 
Também chamou a atenção a alta de 11% 
nos investimentos. Todavia, esse crescimen-
to ainda não é suficiente, segundo analistas, 
para desencadear um processo de recupera-
ção econômica sustentável.

“De acordo com o economista chefe da 
Messem Investimentos, Gustavo Bertotti, “o 
crescimento do setor industrial foi motivado 
pela maior flexibilização das medidas restriti-
vas”  tomadas durante a pandemia. Na com-
paração com o terceiro trimestre de 2019, a 
indústria teve queda de 0,9%.

“Segundo Marcelo Azevedo, gerente de 
Análise Econômica da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), assim como foi o setor 
que mais cresceu no terceiro trimestre, a in-
dústria da transformação foi a que mais caiu 
no segundo trimestre. “teve recuperação, e 
foi rápida”. As medidas foram importantes 

para as empresas não demitirem e isso foi 
fundamental para a retomada”, explicou. “A 
indústria está operando acima do registrado 
antes da pandemia. Isso é uma combinação 
da demanda mais elevada, por conta do auxí-
lio emergencial, e da necessidade de recom-
por estoques” assinalou.

“A expectativa é de e que a recuperação 
continue em alta no quarto trimestre. A CNI 
esperava fechar o ano com queda de 4,1% 
no setor industrial. “Nós vamos revisar este 
número para cima, mas ainda vai ficar no 
campo negativo” avaliou Azevedo.”Outubro 
foi um mês bom, novembro também”, acres-
centou. “Dezembro, que costuma ser mais 
fraco, deve ficar acima das medidas históri-
cas. “Esse ano será atípico por conta da ne-
cessidade de recuperar estoques”. Justificou.

“Investimentos – Já o crescimento dos 
investimentos mal recuperou o tombo do 
indicador no auge da crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus. No segun-
do trimestre do ano, o recuo na Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF), que represen-
ta os investimentos produtivos, tinha sido 
de 16,5%.

“Segundo os especialistas, mesmo que 
continue em alta, a FBCF não será a alavan-
ca da recuperação do PIB, que ainda é muito 
baixa, de 16,2% no terceiro trimestre des-
te ano, quando o ideal seria algo em torno 
de 24% do PIB. O índice ainda recuou um  
pouco diante do terceiro trimestre de 2019, 
quando estava em 16,3”.

“Vitor Vidal, economista da XP, explicou 
que 85% da FBCF são capital de construção 
civil. “A construção pode ser um vetor posi-
tivo, ainda que esteja em terreno negativo no 
ano, porque o cenário de juros baixos fomen-
ta o mercado imobiliário”, disse”. 

(Fonte: Correio Braziliense, 
Caderno Economia, de 04.12.2020).

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

Recesso do Judiciário: Plantão Jurídico será retomado em 2021
Saudações, Associados/as e Pensionistas,
No dia  21 de dezembro iniciou-se o recesso do Judiciário, neste período não haverá 

atendimento jurídico presencial, bem como atendimento virtual, exceto em questões que de-
mandam urgência e liminares. O retorno do Judiciário e do atendimento será a partir do dia 
11/01/2021.  Todos processos contratados com a Advogada neste ano estão devidamente protocolados e em 
curso na Justiça.

Demandas que correm no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios podem ser acessados através 
deste link: https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam Demanda que correm no âm-
bito da Justiça Federal (demandas contra o INSS) podem ser consultados através deste link:  https://pje1g.trf1.
jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam

O processo pode ser consultando através do CPF. No próximo ano estaremos dando continuidade ao trabalho 
jurídico. 

Desejo a todos um ótimo Natal e um próspero Ano Novo. Que seja um ano abençoado para todos. Um grande 
abraço e fiquem com Deus.

Dra. Fernanda Ferreira - OAB/DF 34.0569 - Telefone (61) 98425-8881
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Deduções no IR referente às 
contribuições extraordinárias 

Por determinação da Receita Federal, a Regius deixou de efetuar o 
abatimento do Imposto de Renda na Contribuição Extraordinária que o 

Plano Instituído 
A modalidade de Plano Instituí-

do é um plano de previdência criado 
por órgãos de classe como associa-
ções, sindicatos, conselhos profis-
sionais ou cooperativas. O objetivo 
do plano é possibilitar que os as-
sociados e seus familiares possam 
investir em previdência privada.

O BRASILIAPREV – plano insti-
tuído da Regius – já está disponível 
para adesões. O pré-lançamento foi 
transmitido ao vivo em 15 de dezem-
bro pela internet, com ampla divulga-
ção nos canais da Regius, e contou 
com a participação de  autoridades 
do complexo BRB, principalmente o 
presidente do Banco, Paulo Henrique 
Costa, e  também do presidente da 
AFABRB (Luiz de Oliveira), presidente 
do Conselho Deliberativo da AEBRB 
(Hugo de Morais Pinto), os gestores 
da Regius (Nilza Morais-Presidente); 
os diretores Sandro Souza, Marcello 
Furlanetto e Samíramis Cesar; a re-
presentante do Conselho Deliberativo 
(Teresinha Rocha); representante 
do Conselho Fiscal (Luiz de França 
Neto), e a Especialista em Previdên-
cia (Daniela Silva). Para saber mais 
sobre o Plano Instituído da Regius, 
acesse brasiliaprev.com.br .

A partir de 2021 Regius pagará 
adiantamento do 13º só em julho  

Prezados colegas associados, 
A mudança do adiantamento do 

13º Salário (abono de natal) para 
o mês de julho, que a Regius fazia 
todo ano, sempre em abril, teve re-
sistência da AFABRB. Por diversas 
vezes, realizamos encontros e di-
ligências debatendo o assunto. A 
Regius alegava, enfaticamente, que 
estudos técnicos recomendavam a 
mudança para a sustentação da so-
lidez do Plano BD-01. Na verdade, 
a AFA nunca aceitou tal alteração, 
opondo-se com fortes argumentos, 
inclusive ressaltando o costume e o 
direito adquirido, desde o início do 
adiantamento. Com negociações e 
entendimentos de ambas as partes, 
conseguimos que fosse feita só a 
partir de 2021.

A pedido do colega e associa-
do CARLOS RANDOLFO CAMPOS, 
vimos manifestar o posicionamento 
da AFABRB sobre o assunto desta-
cado - antecipação dos 50% do 13º 
Salário para julho, a partir de 2021, 
após aquisição do direito:

A AFA, como representante dos 
aposentados filiados, teve conheci-
mento do assunto, na 258ª Reunião 
do Conde da AFA, (26.07.2019), me-
diante leitura da Ata da Regius, Coris 

32 (04.06.2019), sugerindo alterar 
a concessão do benefício para ju-
lho/2020. Imediatamente, deliberou 
que a Diretoria Executiva da Associa-
ção questionasse a Regius sobre a 
motivação real para tal procedimen-
to. Deliberou-se, também, solicitar 
àquela entidade que a correção dos 
benefícios dos assistidos (IPC) fosse 
realizado em dezembro de cada ano. 

Por meio da Carta AFABRB 
0019/2019 (15.08.2019),  as de-
mandas foram enviadas à Regius. 
A Carta PRESI/SECEX 2019/066 
(22.10.2019) respondeu para a AFA 
que a proposição de alterar essa 
antecipação para o mês de julho de 
cada ano, ou seja, após o adquirido 
o direito do valor correspondente a 
esse percentual, decorria da identifi-
cação do risco do procedimento atu-
al (abril), que aumentava a maturida-
de do Plano e o envelhecimento dos 
seus participantes, uma população 
assistida correspondente a 67,3% 
dos participantes do Plano BD-01. 
Neste mesmo expediente, a Regius 
informou que a correção dos benefí-
cios nos moldes sugeridos ensejaria 
elevação do custo do Plano. No en-
tanto, este assunto, por meio de voto 
do Conselheiro Aliomar (Conde Re-

gius) encontra-se em análise naque-
le órgão, provavelmente prejudicado 
pela pandemia. 

Posteriormente, em reunião com 
dirigentes da Regius, a AFA posi-
cionou-se contrária à mudança no 
calendário do pagamento do adianta-
mento, argumentando, inclusive,so-
bre colegas que têm seus orçamen-
tos  apertados e serão prejudicados 
pela medida unilateral, pois contam 
com a antecipação no ajuste anual 
do imposto de renda; ponderou, tam-
bém, que eventuais prejuízos para o 
Plano poderiam ser causados pela 
pesada estrutura e salários do Fundo 
de Pensão, mas não pela concessão 
do benefício em abril, enfatizando, 
ainda, seu entendimento de que a 
Regius, literalmente, fazia pouco pelo 
assistido. Apesar de todos esses ar-
gumentos, não tivemos êxito, con-
seguindo, apenas, a promessa de 
implantação da mudança para 2021.

Portanto, a AFABRB tem certeza 
de ter cumprido seu papel na defe-
sa dos interesses dos associados, 
pecando, talvez, pela falta de melhor 
comunicação a respeito. Saudações!

participante aposentado faz mensalmente. A decisão da receita penalizou apenas o aposentado. A medida entrou 
em vigor a partir de 2019. E em março do mesmo ano, p or meio do Processo nº 1012066-63.2019.4.01.0000, 
A AFABRB entrou com Agravo de Instrumento contra União Federal.

Em seguida, A AFABRB  impetrou Mandado de Segurança Coletivo contra ato delegado da Receita Federal 
do Brasil, em Brasília/DF, pretendendo a inclusão das contribuições extraordinárias  destinadas à Regius, para  
definir a incidência do imposto de renda na fonte, tanto mensalmente quanto no acerto anual ao fisco. (Processo 
1008980-69.2019.4.01.3400), data de 11/04/2019.

Julgando referida medida judicial, o Juiz, da 4ª Vara  Federal de Brasília, decidiu  julgar procedente, em parte, 
os pedidos  deferindo a antecipação de tutela para determinar à União  que proceda à imediata aplicação dessa 
sentença, permitindo a dedução dos valores pagos a titulo de contribuição extraordinária na próxima declaração 
de imposto de renda dos associados da AFA,  que detinham essa condição na data do ajuizamento do Mandato de 
Segurança, já que foram acolhidos como substituídos processualmente  pela Associação. “Em consequência, 
fica a União (Fazenda Nacional) condenada à repetição de todos os valores que foram retidos ou recolhidos 
indevidamente corrigidos monetariamente, e acrescidos de juros de mora no importe de 1% (um por cento) 
ao mês a data de cada desembolso até a devida restituição.”

Por constar a União como ré, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, quer por iniciativa voluntá-
ria da União e, na falta desta, ex offcio, pelo Juiz sentenciante. Em outras palavras, a decisão judicial ainda não 
transitou em julgado.

Assim sendo, somente poderão proceder à dedução dos valores pagos à Regius, a título de contribuição 
extraordinária, na próxima declaração de imposto de renda (2021), no que tange ao exercício de 2020 e assim 
sucessivamente, os filiados que faziam parte do quadro de associados da AFABRB, quando da propositura do ci-
tado Mandato de Segurança Coletivo, conforme lista que foi anexada à inicial, à época do ajuizamento da medida.

A Tesouraria da Regius 
suspendeu pagamentos do dia  
21/12/2020 a 04/01/2020, tendo 
encerrado as solicitações de em-
préstimos para o mês de dezem-
bro/2020 no dia 11/12/2020 e a 
concessão até o dia 18/12/2020. 

O prazo para novas contrata-
ções de empréstimos será resta-
belecido a contar de 05/01/2021, 
cujas solicitações realizadas 
nesta data, receberão o crédito 
em 12/01/2021.

EMPRÉSTIMOS

Reajuste de
Benefícios

Todos os aposentados do BRB, 
assistidos da Regius,  terão rejustes 
dos benefícios. Para quem já estava 
aposentado em janeiro/2020, o ín-
dice de reajuste será de 4,3110%. 
Para quem se aposentou ao longo 
de 2020, o reajuste será propor-
cional: fevereiro 3,9448; março 
3,5798; abril 3,2162; maio 2,8537; 
junho 2,4926; julho 2,1328; agosto 
1,7742; setembro 1,4168; outubro 
1,0607; novembro 0,7059; dezem-
bro 0,3523.

LEMBRETE: Em 2020 não haverá pagamento do13º Salário para os aposentados do INSS. O órgão já liberou o abo-
no de Natal em dois adiantamentos, em maio e junho deste ano. Bom se o governo nos desse o 14º Salário, que tal?
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Saúde BRB

Uso do Plano fora do Distrito Federal
Mesmo diante da 

pandemia de Covid-19,  
certamente um número 
considerável de pessoas 
mantenha seus planos 
de viagens. Por isso, re-
comendamos cuidados 
redobrados e lembramos 
que a Saúde BRB tem 
abrangência nacional, 
embora a sua base de 
atuação seja no Distrito 
Federal. Assim, o Plano 
garante as coberturas 
regulamentares em todo 
o território nacional, me-
diante a utilização da 
rede credenciada das 
Caixas de Saúde adiante 
indicadas, com as quais 
mantém convênios de re-
ciprocidade:

CASSI: Para todos os 
beneficiários do Plano 
A-1, com atendimento em 
todo o território nacional, 
exceto no Distrito Federal;

Clínica Saúde BRB novamente
suspende atendimento presencial

CABERJ: Para benefi-
ciários residentes no Rio 
de Janeiro;

FUNDAÇÃO SAÚDE 
ITAÚ: Para beneficiários 
residentes no Paraná, Mi-
nas Gerais e Goiás;

CABESP: Para benefi-
ciários residentes em São 
Paulo;

BANESCAIXA: Para 
beneficiários residentes 
no Espírito Santo;

CAMED: Para benefi-
ciários residentes na re-
gião Nordeste.

CAESAN: Para benefi-
ciários residentes em Goi-
ás, exceto os residentes na 
região do Entorno do DF.

Considerando que es-
ses convênios não con-
templam o segmento de 
odontologia, a cobertura 
se dá da seguinte forma:

Nas localidades em 
que não há cobertura 

por parte das entidades 
conveniadas, é permitida 
a utilização dos serviços 
de qualquer prestador da 
área de saúde sob o re-
gime da livre escolha do 
beneficiário, cujo ressar-
cimento é feito mediante 
apresentação de formu-
lário próprio disponível 
no site da Saúde BRB, 
acompanhado da nota 
fiscal comprobatória dos 
serviços e relatório do 
profissional executante.

Utilização dos Servi-
ços Disponibilizados por 
Intermédio dos Convê-
nios de Reciprocidade:

Para utilização dos 
serviços da rede creden-
ciada dos convênios de 
reciprocidade, é neces-
sária a apresentação do 
cartão de identificação 
do beneficiário, forneci-
do pela entidade conve-
niada, por intermédio da 
Saúde BRB. A emissão 
do cartão de identifica-

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você

saude.gov.br/
doesangue

Telefone para
acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

A Clínica tinha retomado 
o atendimento presencial. 
Porém, com o recrudes-
cimento da pandemia da 
Covid-19, suspendeu nova-
mente este tipo de atendi-
mento, voltando, portanto, 
o atendimento virtual ou por 
telefone.

O exames solicitados 
nas teleconsultas serão en-
caminhados diretamente à 
rede credenciada, para sua 
maior comodidade.

Atendimentos de urgên-
cia e emergência devem ser 
realizados diretamente na 
rede credenciada. Importan-
te que o interessado tenha 
informações antecipadas 
para o agendamento.

A Clínica Saúde BRB 
disponibiliza serviço perso-

ção se justifica para o 
caso dos beneficiários 
residentes nas localida-
des onde são mantidos 
os convênios de recipro-
cidade, excetuando-se o 
cartão CASSI que é dis-
ponibilizado a todos os 
beneficiários do Plano 
A-1, independentemente 
do local de residência.

Para saber mais, 
acesse a seção Diretri-
zes e Normativos no site  
www.saudebrb.com.br

Cartão 
digital 

da Cassi
Baixe o APP SAÚDE 
BRB na loja de aplica-
tivo própria para o seu 
dispositivo (smartphone 
ou tablet); Faça o login 
(usuário e senha); Se-
lecione a opção Menu 
Plano e siga o passo a 
passo.

nalizado que vai do acolhi-
mento ao cuidado e, caso 
necessário, encaminhamen-
to a especialistas creden-
ciados. Oferece atendimento 
por psiquiatras, geriatras, 
ginecologistas, urologistas, 
médicos de família, clínicos 
gerais, enfermeiros, assis-
tentes sociais, psicólogos, 
nutricionistas.

Os procedimentos se 
diversificam em Consultas, 
Grupos Operativos, Pronto 
Consulta, atendimentos em 
Psicologia, Nutrição, Pós-
-Consulta, Atendimentos 
Domiciliares e Assistência 
Social.

A Clínica (localizada na 
SGAS 902, Edifício Athe-
nas, Entrada A, Sala 215) 
está funcionando de 2ª a 6ª 

feira das 7h30 às 21h, e em 
horário especial nos fins de 
semana, temporariamente, 
das 8h às 13h.

Teleconsultas: 
(61) 3029-6363; 
(61) 3029-6353; 
(61) 3029-6352
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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 2.272.073.033,59 1,06 5,76 85,21 IPCA + 5,00% a.a

Plano CD-02 74.182.254,09 0,82 5,97 94,16 IPCA + 4,50% a.a

Plano CV-03 423.751.435,82 0,90 4,73 74,61 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-Metrô-DF 56.070.247,53 0,77 3,50 55,21 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-05 6.388.340,01 0,20 2,96 46,69 IPCA + 4,50% a.a

PGA 75.673.300,92 1,00 6,47 102,05 IPCA + 4,50% a.a

Patrimônio Consolidado:  R$ 2.908.138.611,96

Deficit do mês de outubro/2020: (R$ 647.696,96)
Superavit acumulado até outubro/2020: R$  29.866.057,18.

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA AFABRB (em R$1,00)

CDB/RDB Saldo Rendimento do mês Rendimento Acumulado

Novembro/2020 493.612,73 694,80 728,51

Outubro2020 492.917,93 728,51 47.597,72

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Outubro/2020 = 0,12  Novembro/2020 = 0,01

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

ESPECIFICAÇÃO Setembro/2020 Outubro/2020

1. Saldo em Caixa 1.202 183

2. Saldo em Conta Corrente 3.811 271

3. Saldo em Aplicações Financeiras 974.109 1.009.194

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 492.189 492.918

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 481.920 516.276

4. Imóvel 677.392 677.392

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

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

TOTAL 1.657.014 1.687.037

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

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

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

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

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

Site moderno e contatos por WhatsApp

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

Contato pelo número 9.9984-5874.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


