
Aproximam-se as eleições da 
AFABRB. Consideramos tratar-se dos 
mais importantes acontecimentos 
para os aposentados do BRB.

Ao longo dos anos  nossa As-
sociação foi se aperfeiçoando e se-
guindo atualizações decorrentes de 
mecanismos vários da globalização. 
Impossível agir em separado, mesmo 
quem cultua doutrinas ou tratados 
com viés de segregação, ou com fito 
de castas/empoderamento afastado 
dos anseios de equidade social. A 
sociedade, por sua própria definição 
e fim, impõe-se por generalizar segui-
mento de padrão comum de coleti-
vidade, com colaboração mútua que 
visem aos valores da cidadania.

Muitos caminhos percorridos 
até aqui não significam passeios 
por avenidas carinhosamente pavi-
mentadas. O caminhar de todos nós 
deu-se, muitas vezes, entre sacrifí-
cios, até com alguns revezes. Além 
da perda do agradável convívio de 
colegas e amigos que se foram - os 
quais cerraram conosco fileiras no 
bom combate.

No engrandecimento da nossa 
Entidade, hoje notada com destaque 
no cenário regional em que se insere, 
ressaltam-se marcados a dedicação 
e o amor de outros caros colegas que 
formaram e aturam nas gestões pas-
sadas, consolidando o arcabouço da 
tipificação AFABRB. A esses grandes 
e nobres companheiros expressa-
mos, bem calcado, nosso gesto de 
reconhecimento, gratidão e respeito.

A atual conformação da AFA não 
poderá, portanto, sofrer solução de 
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continuidade perante os verdadeiros an-
seios e sonhos de seus filiados. As boas 
“lutas e brigas” travadas em nossa longa 
caminhada - as quais lhe imprimiram a 
característica de boa representatividade 
da classe que congrega - definem, as-
sim, a silhueta e temperamento hoje vi-
gentes e devem ser preservados no eito 
e  no calor da luta, por todos associados, 
a fim de se manterem nossas conquistas 
já alcançadas, e seguindo no encalço de 
outros valores ainda mais significativos.

O Patamar de importância alcançado 
pela AFABRB deve ser sempre fator de 
grandeza e alta significação para todos 
os seus filiados, tornando-se, portanto, 
motivo de entrega e ao mesmo tempo 
de preocupação, por parte de cada as-
sociado, quanto à sua perenidade e sus-
tentabilidade entre lides que permeiam o 
conglomerado BRB.

As gestões desta Associação deverão 
sempre manter importantes e necessá-
rias parcerias, concentrando objetivos 
e esforços, além de ressaltarem, como 
rotina, as negociações e diligências 
para o alcance dos valores e interesses 
pelos quais “lutamos”. Neste contexto, 
consideramos como nossos pilares de 
sustentação: o próprio BRB, a Regius e 
Saúde BRB (nossa Caixa de Assistência), 
essencialmente. Todas as futuras admi-
nistrações da nossa Entidade deverão, a 
bem de todos, cultuar o inestimável valor 
e significação dessas empresas para o 
equilíbrio e existência da AFABRB. Nisso 
se resume o bem comum de todos os 
aposentados do Banco de Brasília. As 
atividades da AFA nunca se desviaram 
dessas razões, porquanto a mesma não 
sobreviveria sem o Banco, sem a Regius 

e sem a Saúde BRB. Então, aqui de-
vem estar concentrados todos os nos-
sos esforços de aposentados.

Portanto, nobres colegas, as elei-
ções de abril próximo, salvo melhor 
razão, devem levar em alta consi-
deração o patamar de seriedade, 
dinamismo e respeito de que goza 
nossa querida Associação. Para tan-
to, exigem-se muito trabalho, muita 
dedicação e amor de seus gestores. 
Saudações!

AFABRB – UMA ASSOCIAÇÃO EXEMPLAR
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Um “mimo” da AFABRB
especialmente pra você! 

Caros colegas, aqueles que não compare-
ceram à confraternização no mês de dezembro, 
deixaram de receber uma bela toalhinha com a 
logomarca da AFABRB.

Informamos  que ainda restam algumas em 
nossa sede (prédio do Sindicato dos Bancários). 
Se você tiver interesse em  ganhar uma, pegue aqui conosco. Aproveite e 
visite sua segunda casa; aí, tomamos um cafezinho.

Calendário para eleições na AFABRB
A Comissão Eleitoral, formada 

pelos colegas Eurico Leal Júnior, 
Ademir Borges e Maria de Lourdes 
Kruchak, propôs as seguintes datas 
para  iniciar o processo que resulta-
rá na escolha dos novos membros 
dos Conselhos Deliberativos e Fis-
cal e respectivos suplentes: 

• 21/02/2020 - Divulgação do 
regulamento e calendário elei-
toral;

• 27/02 a 10/03/2020 - Prazo 
para registros das chapas a 
concorrer;

• 11/03/2020 - Divulgação das 
chapas inscritas;

• 11/03 a 18/03/2020 - Prazo 
para eventuais impugnações 
de chapas;

cipação nas eleições; é necessária 
a continuidade do trabalho pela 
preservação dos direitos do filiado, 
garantindo a representatividade da 
AFA em vários conselhos das em-
presas do Conglomerado BRB. 

FAÇA A SUA CHAPA! PARTI-
CIPE! Mais informações no site 
www.afabrb.org.br ou pelos telefo-
nes (61)3345-1263 e 3345-0490.

Aguardemos o sufrágio!

Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês 

(Jazigo dos Vivos, do escri-
tor brasileiro Geraldo Fran-
ça de Lima) 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 Sindi-
cato 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. 

Nosso Encontro com 
Arte está de recesso  

e retornará em março 
próximo:  Vocês não 
perdem por esperar!

• 19/03 a 24/03/2020 - prazo 
para as chapas impugnadas 
apresentarem contrarrazões;

• 25 e 26/03/2020 - Prazo para 
decisão da Comissão sobre 
as impugnações;

• 30 e 31/03/2020 - divulgação 
das chapas habilitadas.

• 01/04/2020 a 25/04/2020 - 
Período para a propaganda 
eleitoral.

• 28/04/2020 - Votação.
Ao final do processo eleitoral, 

serão definidos os novos gestores 
da AFABRB.

Independente da oficialização 
de todas as datas acima, é muito 
importante a mobilização de todos 
para formação de chapas e parti-

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 des-
tinado à pessoa idosa do Distrito 
Federal que tenha seus direitos 
ameaçados ou violados e que ne-
cessite de orientação e atendimen-
to na esfera da Justiça.

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

3103-7621

A advogada Dra. 
FERNANDA R. ALVES 
FERREIRA continua 
atendendo nas segun-
das-feiras, no horário 

Plantão Jurídico na AFA

das 09h às 12h, na sede da AFABRB 
- EQS 314/315, prédio do Sindicato 
dos Bancários de Brasília, térreo. 
Agendamentos pelos fones (61-
3345-1263 / 3245-6876) ou e-mail: 
afabrb@gmail.com. Contatos diretos 
com a profissional: (61)8425-8881. 
e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br.

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

A AFA realizou a festa em ho-
menagem ao Dia do Aposentado. 
Ocorreu no Espaço Novytá, no 
nosso querido clube AABR. Foi um 
show de festa. Compareceram 415 
pessoas, e só esperávamos cerca 
de 300 (trezentas).

Uma confraternização muito 
linda com decoração suntuosa, de 
muito luxo – alto nível. Muita comi-
da, muita bebida e música. Nossos 
colegas adoram e não pouparam 
elogios.

Foi a melhor festa do Dia do 
Aposentado, já realizada. Lamenta-
mos muitíssimo a ausência dos co-
legas que  não puderam compare-
cer. Com certeza estarão presentes 
em próximas lindas festas da AFA, 
porque merecemos, todos, festas 
de qualidade e alto nível.

Festa do 
Aposentado
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Entre Aspas

“Se a voz do povo representa, 
de fato, a voz de  Deus, como di-
zem, é certo que as pesquisas de 
opinião pública, realizadas em di-
versas ocasiões e por alguns ins-
titutos especializados nesse tipo 
de levantamento, apontam, sem 
margem para erros, que a maioria 
significativa dos brasileiros não 
confia e não nutre simpatia alguma 
pela composição atual do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“Se essa não é a vontade divina, 
pelo menos é o que pensa a maioria 
dos cidadãos brasileiros, sobretudo 
os contribuintes, indignados com 
nítido rumo político tomado pela 
Suprema Corte, pelos gastos ex-
cessivos e, principalmente com as 
últimas decisões tomadas por essa 
corte, na contramão do que preten-
dia a população, o bom senso e o 
que exige o atual momento histórico 
atravessado pelo país.

“O que se depreende dessas 
enquetes é que para os brasilei-
ros é chegada a hora de o STF ser 
submetido a um processo extenso 
de reformas, capaz não apenas de 
livrá-lo das influências políticas e 
ingerências de outros Poderes, que 
distorcem o princípio republicano  
da independência, mas, sobretudo 
que restitua a sua basilar de Corte 
constitucional.

“O  momento histórico é outro e 
parece se encaminhar para uma po-
sição em que a sociedade, cônscia 
de seus direitos, já não tolera mais 
que o Poder Judiciário permaneça 
refém de forças políticas, mormente 
aquelas que contribuíram e pressio-
naram para indicar a composição 
dessa importante instituição.

“Em longa entrevista concedida 
nessa sábado (dia 15) ao jornalista 
Renato Souza, do Correio, o sena-
dor Lasier Martins (Podemos - RS)  
defendeu sua proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que busca, entre 
outras medidas, diminuir a influên-
cia política nas decisões da Corte, 
principalmente aquelas de caráter 
nitidamente político.

“Não é de  hoje que se fala em  
politização da justiça versus judi-
cialização da política, o que, em 
ambos os sentidos, significa um 
desvir tuamento tanto do Poder Ju-
diciário como dos poderes  Executi-
vo e Legislativo. É sabido que qual-
quer uma dessas hipóteses  sinaliza 
pra um rompimento da harmonia e 
equilíbrio entre os poderes, o que, 
por si só, acaba acarretando sérias 

Reformar o STF é evitar crises futuras

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

crises institucionais com desdo-
bramentos imprevisíveis e nefastos 
para o Estado e para a sociedade.

“Na avaliação do senador La-
sier Martins, um dos nomes dessa 
nova safra de políticos que mais 
tem surpreendido possivelmente a 
sociedade pela qualidade de suas 
propostas se pelo seu posiciona-
mento absolutamente firme em 
defesa da ética, é preciso reduzir 
não apenas o poder do presidente 
da república em decidir quem será 
o ministro do STF, mas reduzir tam-
bém os interesses pessoais e par-
tidários nessas escolhas.

“Entende o senador que, além 
da composição de uma lista trípli-
ce para a escolha dos ministros do 
STF, é necessário também estabe-
lecer um mandato de 10 anos para 
essas funções, acabando com o 
antigo e nefasto modelo de vitalicie-
dade. “O supremo é formado com 
participação de outro poder, o que 
contraria a independência dos Po-
deres previstas na Constituição.

“Os poderes são independentes 
e harmônicos. Agora, como falar 
em independente e harmônico se 
o Supremo é formado por aqueles 

nomes que o chefe do Executivo 
indica conforme sua conveniência, 
amizades, identidade de ideologia, 
identidade partidária?”, indaga o 
parlamentar gaúcho.

“para a sociedade, essa e ou-
tras mudanças são mais que neces-
sárias, são urgentes e inadiáveis, 

(Fonte: Correio Braziliense – coluna 
“Visto, lido e ouvido”, de 16/02/2020)

sobe pena dessa Corte se firmar 
também como mais uma instância 
dos Poderes da República, respon-
sáveis por crises institucionais peri-
ódicas e perigosas”. 

Aniversariantes de março

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

O  Valor  do  
vale-brinde  é de R$ 
200,00 (duzentos 
reais). Todo mês a 
Associação sorteia 

02/03
AFONSO CARISIO RIBEIRO 
03/03
ANTÔNIO TONIETTO
ESTER RIBEIRO FRANCO GUIMARÃES
GILBERTO SOUZA AMARAL 
JOSELINA DIAS DE ALENCAR RIBEIRO
04/03
SUELI MARIA AMARAL
05/03
ANTÔNIO FRANCISCO FLORES 
KELSON CÔRTE
MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT
06/03
JOSÉ IVAN MAYER DE AQUINO 
NILZA ROCHA SANTOS 
07/03
IRAI ROSA DA SILVA 
08/03
JOÃO DE DEUS SANTOS 
09/03
ADRIANA HELOISA SILVA 
RITA DANTAS DE LIRA 
10/03
ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS 
CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES
GELMA GONÇALVES DE MOURA
11/03
CÂNDIDO JOSÉ BOMTEMPO 
DORVALINO DIAS DA SILVA 
LAURA FRANCISCA DE SOUZA NUGOLI 
PATRÍCIA ADJUTO BOMTEMPO
RITA DE CASSIA CARVALHO DE PAULA 
12/03
CÂNDIDO FERNANDES DE OLIVEIRA 
HELENA FÁTIMA OLIVEIRA CASTINHEIRAS 
LAURINDO ARAUJO NETO 
SAMUEL CAMPOS TEIXEIRENSE 

13/03
ANTÔNIO EIGI NISHIYAMA
EDSON RIBAMAR NUNES FREITAS 
MARCO ANTONIO WESTIN 
ROBERTO GOMES DA SILVA
14/03
SILVANIA LÚCIA COSTA NORMANDO
15/03
GENÉSIO RODRIGUES DE MAGALHÃES
JUVENTINA BATISTA LEMES
MARTA KEIKO HIYANE
16/03
ANTÔNIO CARLOS CALDAS E ALMEIDA 
ARLETE DE OLIVEIRA SOUSA 
JOSÉ KLEBER DE SA BARRETO
MADALENA MARUNI IGUTTI SUENAGA
17/03
JOANA HILÁRIO DE SOUSA LIMA 
MARIA EVANI COSTA BRAGA
18/03
JOSÉ CORDEIRO DA SILVA
19/03
JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
JOSÉ GERVÁSIO DE OLIVEIRA 
MARIA DE LOURDES GUIMARÃES FARIAS
20/03
UYARA AQUINO GENARO 
21/03
BENTO MEDEIROS SALVIANO
LÍDIA ALVES DE CARVALHO BEZERRA 
ZILDETE DOS SANTOS SILVA CIRQUEIRA
23/03
PETRÔNIO DE SOUZA PORTO 
24/03
OLGA NASCENTE 
26/03 
JOSÉ LEITÃO RAPOSO 
LUIZ HENRIQUE MINHOTO QUEVEDO
VILMA INÊS SOARES DA SILVA 

27/03
ADÍLIO ALVES FERREIRA 
ANTÔNIO JORGE RIBEIRO PAES 
ANTÔNIO TEIXEIRA DE ARAÚJO 
GUMERCINDO PAES CANDIDO 
28/03
MARIA HELENA BRAGA DA SILVA 
MAURO ELIAS RIBEIRO MUNDIM 
WINTER FERREIRA 
29/03
JOÃO DANTAS DE SOUSA 
JORGE MIYADAIRA 
LOURENÇO MOREIRA GOMES 
30/03
AMÉRICO PAES DA SILVA 
JOSÉ BRUNO DE CASTRO
NIVALDO ALVES DA SILVA 
OSMAR JOSÉ RODRIGUES 
UMBERTO RAMOS FERREIRA
31/03
ANTÔNIO MENDES DE SOUZA

um aniversariante para receber o vale 
brinde. Em fevereiro o sorteado foi 
Carlos Otoni Sacramento de Miranda, 
aniversariante do dia 08.
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Melhores Condições de Empréstimo para Aposentados 
Na reunião do dia 31.01.2020, o Conselho de administração registrou 

o recebimento de documento do BRB, firmando compromisso do Banco 
a oferecer aos aposentados as mesmas condições de crédito praticadas 
para os empregados da ativa. [Nota: Procure sua agência e peça mais 
informações sobre esse benefício. O BRB é o banco da nossa conta!]

Informes do Conselho de Administração 
O calendário para deliberações do CONDE prevê que as reuniões do órgão em 2020 serão 
realizadas, de modo geral, na última sexta-feira útil de cada mês. Divulgamos, a seguir, resu-
mos de outros temas abordados e deliberados pelo Conselho de novembro de 2019 a janeiro 
de 2020, com registro nas atas 262, 263, 264.

Eleições AFABRB
Na reunião do dia 29.11.2019, 

o Conselho de Administração ava-
liou a possibilidade de a atual gestão 
constituir chapa para concorrer para 
o mandato do próximo triênio. Todos 
os conselheiros entendem que os 
próximos gestores devem ter perfis 
para dar continuidade à missão da 
Associação, consolidando-se sua 
história de entidade acolhedora e de-
terminada na defesa dos interesses 
do associado. Na mesma reunião,  
foi deliberado para que a Diretoria de 
Comunicação informasse, durante a 
Confraternização Natalina, sobre o 
início do processo eleitoral.

Na reunião do dia 31.01.2020,  
foram provados os nomes dos as-
sociados Ademir Borges, Eurico Leal 
Júnio e Maria de Lourdes Kruchak, 
para compor a Comissão Eleitoral  e 
elaborar o regulamento do processo 
para eleição dos órgãos estatutários 
da AFABRB - triênio 2020/2022.

Parceria  com o BRB Card
Na reunião do dia 20.12.2019, 

foi aprovada a assinatura do contrato 
de parceria em questão, para utiliza-
ção de pontos acumulados a vencer, 
na utilização de cartões de crédito 
administrados pela BRBCard, para 
pagamento das contribuições à AFA.

Prestação de Contas 
da Confraternização 
Na reunião do dia 20.12.2019,  

o Conselho de Administração foi in-
formado sobre o resultado da Con-
fraternização Natalina, com a partici-
pação de 545 pessoas e custo total 
de R$ 149 mil. 

Ação PIS/PASEP e 
INSS-Revisão Vida 
Na reunião do dia 20.12.2019,  

A Drª Fernanda (responspável pelo  
Plantão Jurídico na AFABRB) ex-
pôs ao Conselho de Administração 
sobre a possibilidade de realização 
das ações em questão. O Conselho, 
então, deliberou no sentido de que a 
advogada produza texto explicativo 
para ser encaminhado aos filiados.

Acompanhamento de Ações da Regius
Ainda na reunião do dia 29.11.2019, A AFA tomou conhecimento so-

bre decisão do Conde Regius no sentido de que o adiantamento de 50% 
do 13º Salário de abril para julho, a partir de 2021; tomou conhecimento, 
também, da criação de Plano Institucional, pela Regius, tendo como públi-
co parentes de assistidos e outros.

Já na reunião do dia 20.12.2019, o teor de várias atas de diversos 
órgãos da Regius foi informado ao Conselho Deliberativo da AFABRB, na 
sede da Associação. Destacam-se alguns registros sobre questões de 
controles apontadas, quando o representante dos aposentados no Confis/
Regius, explicou que algumas oscilações de registros chamam a atenção 
e, tudo que foge da rotina deve ser justificado, não se tratando de ações 
que prejudiquem/comprometam a gestão da Regius.

Na reunião do dia 31.01.2020, seguindo atento às ações da Regiu, o 
Conselho e Administração da AFABRB tomou conhecimento de assuntos  
encaminhados para apreciação, registrando-se sobre possíveis gastos que 
o Fundo de Pensão terá com a reorganização estrutural em curso (Ata 
Direx 1051);  registrou-se, também, demanda para o representante dos 
aposentados no Confis Regius, visando analisar multa/imposto de renda 
absorvida pela Regius (Ata Direx 1052).

Referente aos assuntos apresentados, foi dado conhecimento dos 
votos apresentados Sr. Aliomar Carvalho, representante dos Aposentados 
junto ao Conde Regius: a)proposta que a variação IPCA/IBGE, utilizada na 
correção dos benefícios, seja considerada de janeiro a dezembro,  ao invés 
da metodologia atual (dezembro a novembro), visando evitar perdas para 
o aposentado;  b) voto reiterando posição sobre estudos para redução da 
Contribuição Extraordinária. Ambos os votos serão publicados na íntegra 
no Afazeres. Registrada proposta para a AFA agendar com a Regius reu-
nião para cobrar uma posição sobre tais votos.

Ainda em relação à Regius, o CONDE da AFABRB registrou na ata 264  
(de 31.01.2020) a determinação de demandar, junto aos aposentados 
eleitos para a Regius (via correspondência), estudo sobre adequação dos 
salarios dos diretores e gerentes da Regius, conforme realidade do Fundo 
de Pensão e dos assisistidos.

Bom Relacionamento e Homenagens 
Na reunião do dia 20.12.2019, foi deliberado que a AFA aceitasse o 

convite para parceria no evento oferecido pela Regius, Saúde e BRB, no dia 
24/01/2020, bem como a realização do evento tradicional da Associação 
(Almoço Festivo, em homenagem ao Dia do Aposentado), no dia 16/02/2020.

Convênios BRB Saúde
Uma carta enviada pelo associa-

do João Batista Filho, agradecendo 
pelo convênio firmado com a Caesan  
(o qual solucionou o atendimento 
médico hospitalar aos Regiobancá-
rios em GO), foi registrado na ata nº 
262, de 29.11.2019. A ata registrou 
ainda outros três pontos relaciona-
dos à BRB Saúde: 1) A AFA tomou 
conhecimento do resultado do traba-
lho realizado pelo GT da Saúde (no 
tocante a sustentabilidade e pereni-
dade da Caixa de Assistência), mas o 
assunto ainda está sendo trabalhado 
internamente e aguardando parecer 
do BRB; 2. O convênio entre a Saúde 
BRB e Itaú, pois o Itaú pretende ne-
gociar com a Unimed o atendimento 
aos seus funcionários em Brasília. 
3. O Sr. Aliomar, representante dos 
aposentados no GT registrou sua in-
tenção de apresentar proposta para 
redução da co-partipação em alguns 
procedimentos, caso veja viabilidade 
na proposição.

Participação de 
Aposentado na Gestão 
da Saúde BRB
Registrou-se ainda, na ata nº 

262, que cerca de 70% do custeio 
do Plano de Saúde vem das contri-
buições do assistido, representadas 
por suas próprias contribuições e as 
provenientes da AEBRB; entende-se 
que a contrapartida dessa participa-
ção deve ser conhecida com a pre-
sença de um aposentado eleito para 
cargo diretivo da entidade, devendo 
a AFA levar esta bandeira, levando o 
assunto para o Banco ou Saúde, se 
possível até junho/2020. 

Seguro de Vida em Grupo
e Clínica Saúde BRB 
Na reunião do dia 31.01.2020, 

o CONDE/AFABRB orientou que a 
Direx procure a BRB Seguros a fim 
de informações sobre os novos valo-
res do seguro em grupo e envio das 
apólices e foi informado sobre reali-
zação de um estudo referente ao re-
torno de investimentos na Clínica, na 
proporção de R$ 1,00/2,65 (diante 
desse informe, deverá ser solicitada 
apresentação do para a Associação.

Bloqueio Judicial em Contas da AFABRB.
Na reunião do dia 31.01.2020, o Conselho de Administração rece-

beu (reenviado pela Direx) parecer no sentido de que o bloqueio, no valor 
de R$22.691,19, referente  honorários sucumbênciais seja absorvido pela  
Associação ao invés de rateado entre os participantes  da ACP/Processo 
2007.01.1.035172-2, referente revisão de benefícios. Na mesma ocasião, foi 
aprovado “ad referendum” da AGO para aprovação das contas, em abril/2020.
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Plano BD 01
Na Clínica Saúde BRB temos 

excelente serviço, ótimo atendi-
mento e profissionais de primeira 
linha na área de saúde e medicina: 
psiquiatras, geriatras, ginecolo-
gistas, urologistas, cardiologistas, 
médicos de família, clínicos gerais, 
enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, nutricionistas. O servi-
ço é personalizado, do acolhimen-
to ao cuidado e, caso necessário, 
encaminhamento a especialistas 
credenciados. Para utilizar os servi-
ços, é necessário se inscrever em 
algum programa preventivo oferta-
do pelas Patrocinadoras. O atendi-
mento na Clínica Saúde BRB (de 
consultas a programas) é gratuito, 
sem incidência de coparticipa-
ção, 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 co-
nhecer e usufruir os serviços colo-
cados à sua disposição!

Telefone para 

acionar o 

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030 

Representante dos Aposentados junto à Regius
Solicita redução da Contribuição Extraordinária

Trabalhando na defesa do inte-
resse do Participante, o Conselheiro 
Aliomar Carvalho de Jesus (eleito 
como representante dos aposenta-
dosdos) registrou voto no Conselho 
Deliberativo da Regius, solicitando 

QUEM DOA 

SANGUE 

TAMBÉM 

DOA VIDA

 Informe-se sobre o 
hemocentro mais 
próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Brasília, 27 de janeiro de 2020.

Voto

Senhor Presidente
Senhores Conselheiros
A partir de janeiro de 2004, a REGIUS passou 

a adotar O IPCA/IBGE, para reajustar anualmente os 
benefícios dos aposentados e pensionista do PLANO 
BD 01.

O índice utilizado foi considerado o mais adequa-
do para a massa de salários e benefícios dos parti-
cipantes do BD01, face à metodologia de apuração 
ser mais aderente à inflação do grupo, inclusive teve 
a participação direta da AFABRB na eleição do citado 
indicador inflacionário.

Para operacionalizar o pagamento do benefício 
no dia 20 de janeira de cada ano, devidamente rea-
justado, a REGIUS considerou a viabilidade utilizando 
a variação do IPCA/IBGE do período de dezembro a 
novembro, conforme artigo 57 do regulamento do 
BD 01.

Ocorre que o método adotado quando a inflação 
do mês de dezembro, medida pelo IPCA, se asseme-
lha às demais apuradas no mesmo mês, não há de 
se falar em perda na reposição dos benefícios como 
determina o regulamento. Todavia, quando a inflação 
de dezembro registra percentual fora da curva, bem 
superior à do mês de dezembro do ano anterior, utili-
zada no cálculo para o reajuste, gera enorme prejuízo 
aos benefícios durante os 12 meses subsequentes, 
(perda temporal não recuperável) e para aqueles que 
ficam no meio do caminho, a perda é definitiva.

Ao analisar os fatores que determinaram o baixo 
índice de reajuste dos benefícios dos aposentados e 
pensionista do BD 01, à luz do método atual, a vigo-
rar em 2020, que se apurou um percentual de 3,27% 
para uma inflação do ano de 2019 da ordem de 

Clínica Saúde BRB

a redução da contribuição extra-
ordinária do Plano BD 01 “em pelo 
menos 0,64% para os aposentados 
e, proporcionalmente, para os parti-
cipantes ativos, a vigorar a partir de 
janeiro de 2020”. 

 A seguir, reproduzimos na in-
tegra os textos do VOTO e da SO-
LICITAÇÃO apresentados pelo Con-
selheiro Aliomar ao Presidente do 
Conselho Deliberativo da Regius. 

Vejamos!

4,31%. Tal diferença (1,04%) foi determinada pela in-
flação registrada em dez/2018 de 0,15%, constante 
do cálculo e a inflação de dezembro/2019 de 1,15%, 
que será considerada para o reajuste de 2021.

Essa enorme diferença no índice decorrente 
do método de apuração repercute diretamente no 
contracheque do beneficiário aposentado que pode 
alcançar até 300,00 (trezentos reais) mensais a me-
nor. Como consequência disso, o participante ao 
tomar conhecimento de tamanha discrepância, tem 
questionado os motivos desse resultado negativo. 
Lembrando que todos os beneficiários recebem be-
nefícios do INSS que teve reajuste de 4,48%, muito 
embora aquele órgão utilize índice diferente, mas 
que ao longo dos anos tem evolução similar. É certo 
que há metodologia diferente no cálculo dos citados 
índices, bem como no período de apuração ser di-
ferente, se explica, mas não justifica a manutenção 
do método adotado pela REGIUS para reajustar os 
benefícios dos aposentados do Plano BD01.

Se o período de apuração (dezembro a novem-
bro) estava ancorado na operacionalização tempes-
tiva focada no pagamento no dia 20 de janeiro já re-
ajustado, com a evolução dos sistemas tecnológicos 
de apoio, não se sustenta nos dias atuais.

Pelo exposto, voto no sentido de se proceder à 
alteração do Artigo 57 do Regulamento do Plano do 
BD 01, para permitir que o período de apuração do 
índice IPCA/IBGE, para reajuste dos benefícios dos 
aposentados e pensionista, seja de janeiro a dezem-
bro de cada ano. Que a alteração proposta ora apre-
sentada seja estudada e, se aprovada por este Con-
selho, seja incluída na alteração em curso, visando 
cumprir com agilidade o seu objetivo. Ressalte-se, 
em princípio, essa alteração, salvo melhor juízo, não 
traz risco atuarial e ou legal. 

ALIOMAR CARVALHO DE JESUS - Conselheiro.

Brasília, 27 de janeiro de 2020.

Solicitação

Senhor Presidente
Senhores Conselheiros

Consoante VOTO apresentado a esse Colegia-
do em 01.07.2019, no qual se solicitava estudo à 
DIREX, com vista à redução da contribuição ex-
traordinária do plano BD 01, até a presente data 

sem manifestação, este Conselheiro reitera seu 
pedido nos termos indicado naquele voto, abaixo 
transcrito:

“Diante dessas evidências este Conselheiro so-
licita que a DIREX apresente a este Colegiado, para 
exame e deliberação, proposta amparada em estudo 
técnico e jurídico, com vista à redução da contribui-
ção extraordinária em pelo menos 0,64% para os 
aposentados e, proporcionalmente, para os partici-
pantes ativos, a vigorar a partir de janeiro de 2020”.

ALIOMAR CARVALHO DE JESUS - Conselheiro.
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano
Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.232.440.005 1,56 11,62 131,90 IPCA + 5,36% a.a.

Plano CD-02 75.127.241 1,08 9,30 117,42 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 378.202.046 1,82 12,00 151,52 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 47.946.930 2,00 14,08 177,78 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 4.491.835 1,64 11,98 151,26 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 83.483.325 1,13 9,61 121,34 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 2.821.691382.
Deficit do mês de dezembro/2019:  (R$ 48.742.954)

Superavit acumulado até dezembro/2019; R$ 35.048.769

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

Dezembro/2019 446.675,51 1.521,88 75.991,43

Janeiro/2020  446.202,70 1.527,19 77.518,62
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Dezembro/2019 = 0,28         Janeiro/2020 = 0,28

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

1. Saldo em Caixa 1.503 1.397

2. Saldo em Conta Corrente 3.104 4.152

3. Saldo em Aplicações Financeiras 784.019 712.180

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 445.154 446.676

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 338.865 265.504

4. Imóvel 677.892 677.892

   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 1.466.518 1.395.521

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de novembro e dezembro/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.

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) 9.9988-0712 / 9.9655-3232 /3368-3665.

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

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

Colegas, visitem o novo site da AFABRB. Ultramoderno, muito prático 
e muito bonito. A AFA contratou uma equipe de profissionais qualificados, 
muito conceituados no mercado, e que já prestam serviços de publicida-
de, marketing e informática, para a Regius e Saúde BRB. Simplesmente 
um SHOW! Vejam que maravilhoso em tudo! No site também ficou 
mais fácil ver 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.

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 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


