
Nasce um novo ano! De conformi-
dade com nossos desejos e crenças, 
esperávamos um ano de muita paz. 
Acreditamos que todos os nossos 
pedidos da virada foram no sentido 
da paz e da prosperidade para todos. 
Nós nunca deixaremos de desejar e 
pedir um Ano Bom.

Receamos, porém, que não seja 
tão bom como pedimos. Vemos que já 
chega carregado da brutalidade e dos 
ímpetos beligerantes consolidados em 
abomináveis experiências que se de-
moram nas estâncias do egoísmo de-
primente e destruidor, com que nunca 
havemos de nos acostumar. Quando 
chegaremos a olhar nossos irmãos 
(todos os seres humanos) sem os re-
quintes de nulidade e desprezo? Será 
que nunca se abandona o velho méto-
do de procurar a paz fazendo a guerra? 
Quando o mundo descobrirá que não é 
assim que funciona?
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Devemos ver, sempre, que o final de 
um ano velho e o começo de um ano 
novo se confundem por alguns instantes. 
A verdade é que muitas vezes o HOJE 
é uma extensão do ONTEM. E é nesses 
momentos que devemos parar e pensar 
um pouco sobre a vida. Deveríamos, sim, 
lembrar de vantagens e maravilhas que 
ainda temos no planeta, e torcer para não 
vermos mais as maldades e aberrações 
humanas – de uns sobre outros.

Um ano novo é como uma nova 
etapa para mais experiências e amadu-
recimentos; por isso deveríamos come-
morar, porque ganhamos novas e boas 
oportunidades de eliminar tudo o que 
não nos traz felicidade. Assim, todos 
podemos ganhar mais espaço e tempo 
para construirmos novas alegrias. Pen-
samentos novos, ideias renovadas, revi-
goram nossos ânimos para pensarmos 
e concebermos uma sociedade mais 
justa e fraterna.

Mas o que vemos são nações se 
confrontando, na ânsia do orgulho e 
das vaidades, expondo seus poderios e 
razões com que presumem ser melho-
res e bem diferentes. É a efervescência 
de sentimentos desconexos da realida-
de; só dão importância à supremacia e 
à soberba! Que abjeção!

O que desejamos é que 2020 che-
gue, primeiramente, trazendo muita 
saúde e coragem, pois é o que nos dá 
bom ânimo e nos mantém fortaleci-
dos na caminhada que segue. Melhor 
é reconstruirmos, juntos, o gesto da 
fraternidade, com tolerância e igualda-
de, apesar dos ecos beligerantes que, 
lamentavelmente, vêm enodoando a 
chegada de um novo ano e das nos-
sas esperanças.

Neste ano que começa, gostaría-
mos de dizer: “salve o trabalho e viva 
o amor” em todos os corações, e paz 
na Terra aos seres humanos!

Preservemos a união e a amizade 
– é o que mais vale entre nós!

Saudações!



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRB - INFORMATIVO JANEIRO DE 2020

E-mail: centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br
Horário de atendimento ao público: 12h às 18h.

CENTRAL JUDICIAL DO IDOSO
A Central Judicial do Idoso é um serviço interdisciplinar 
destinado à pessoa idosa do Distrito Federal que tenha 
seus direitos ameaçados ou violados e que necessite 

de orientação e atendimento na esfera da Justiça.

Plantão Jurídico na AFABRB
A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIRA continua aten-

dendo nas segundas-feiras, no horário das 09h às 12h, na sede da 
AFABRB - EQS 314/315, prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília, 
térreo. Agendamentos pelos fones (61-3345-1263 / 3245-6876) ou 

Telefones: (61) 3103-7609 / 3103-7612 / 3103-7621

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

Eleições da AFABRB 2020 

Um “mimo” da AFABRB
especialmente pra você! 

Caros colegas, aqueles que não compareceram à con-
fraternização 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.

Já podem ser for-
madas as chapas para 
concorrer às eleições 
de março/2020, quando 
serão eleitos cinco mem-
bros titulares e cinco su-
plentes para o Conselho 
Deliberativo; e, também, 
três membros titulares 
e três suplentes para 
o Conselho Fiscal da  
AFABRB. 

Para saber mais in-
formações e data limi-
te para inscrições de 
candidaturas entre em 
contato pelo telefone  
61 3345-1263 ou e-mail:  
afabrb@gmail.com .

Diretor Econômico-Fi-
nanceiro e um Diretor de 
Comunicação e Promo-
ção Social.

Em breve divulgare-
mos as chapas inscritas 
para eleição dos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal 
e o calendário de votação.

Livro do Mês
A sinopse do Livro do 

Mês (Jogo do Anjo, do es-
critor espanhol Carlos Ruiz 
Zafón) estão 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 Sin-
dicato dos Bancários de 
Brasília. A nossa biblio-
teca conta com obras de 

variados temas do co-
nhecimento. 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!

Trata-se do mais im-
portante acontecimento 
da Associação neste ano! 

Uma vez eleitos pelo 
voto direto e livre dos As-
sociados, os membros 
do Conselho Deliberati-
vo, em reunião colegia-
da, escolherão um dos 
conselheiros para ser o 
novo Presidente da As-
sociação (este formará 
a Diretoria Executiva com 
filiados da AFABRB, sob 
o aval do Conselho Deli-
berativo).

A Diretoria Executiva, 
então, ficará assim: Um 
Diretor-Presidente, um 
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Entre Aspas

“Bastaram as transmissões ao 
vivo pela televisão mostrando os 
trabalhos realizados no plenário do 
Supremo Tribunal Federal para os 
membros da alta corte serem apre-
sentados um a um para a popula-
ção brasileira. Assim, os brasileiros 
passaram a identificar cada um dos 
juízes, melhor até do que faziam 
com a escalação e os nomes dos 
jogadores da seleção de futebol.

Com a ajuda da imprensa, que 
traduzia o linguajar empolado do 
juridiquês, a nação passou a enten-
der também o que se passava por 
detrás das paredes de vidro desse 
tribunal e que temas de grande re-
percussão eram ali julgados. Mais 
importante ainda, os brasileiros 
passaram a compreender a impor-
tância e o significado de cada causa 
dissecada. Tudo isso somado pela 
sabedoria popular, resultou numa 
visão e, por conseguinte, em avalia-
ção da mais alta corte do país.

Infelizmente, o que o grosso 
da população viu e ouviu, ao longo 
desses últimos anos, não agradou. 
Pior, nas várias situações em que 
estiveram em jogo e em julgamento 
a vontade e o desejo dos cidadãos 
por um novo Brasil, a Suprema 
Corte conseguiu a proeza de de-
cepcionar as expectativas de cada 
um dos 200 milhões de brasileiros. 
Aos poucos cada um desses per-
sonagens da capa preta foi caindo 
no conceito da nação. De ilustres e 
doutos magistrados, passaram, em 
pouco tempo, a algozes dos dese-
jos da população. Como resultado 
desse processo de desnudação ao 
vivo, os brasileiros puderam enxer-
gar o que existia por baixa da togas 
negras. O que se viu não foi do 
agrado da nação.      

Não surpreende que, em pou-
co tempo, esses personagens, tão 
logo identificados, passassem a 
ser hostilizados pelo público, com 
vaias e xingamentos, nos aeropor-
tos, nas ruas e nos restaurantes. 
A situação de animosidade levou a 
suprema corte a criar esquema de 
segurança extra. Nos embarques e 
desembarques desses magistrados 
pelos aeroportos do país, foram 
adotadas medidas de proteção ex-
traordinárias, com salas reservadas 
e exclusivas para aguardar os voos 
longe do público.

Essa contradição surreal que fez 
com que os personagens, que eram 
mostrados ao vivo nas telas de tele-
visão, passassem a ser escondidos 

“Um mundo de ficção”

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. 

da população em ambientes reais, 
serve muito bem para descrever o 
Brasil atual, onde o mundo de ficção 
vivido pelos altos escalões da Repú-
blica dista anos-luz da cruenta reali-
dade nacional. De fato, nas imagens 
dos canais exclusivos, o Brasil fic-
cional é mostrado em cores vivas. 
Não admira que em, seguidos e 
recentes levantamentos de opinião 
pública, a avaliação do STF só não 
está pior do que a do Congresso Na-
cional, considerado também muito 
ruim pelos brasileiros.

Pela pesquisa realizada pelo 
Instituto Datafolha, quatro em cada 
dez brasileiros consideram ruim ou 
péssima a atuação do Tribunal. Já 
o Congresso é visto como péssimo 
por 45% da população. Essa crise 
de credibilidade que atinge o siste-
ma de justiça brasileiro não se res-
tringe apenas a mais alta corte, mas 
perpassa todo o judiciário.

Mesmo na avaliação de alguns 
políticos que trabalham para res-
tringir e trazer para a realidade o 
caudaloso sistema de benefícios 
que os juízes acumulam, são unâ-
nimes em reconhecer que a justiça 
perdeu a compostura, esquecendo 
a realidade nacional e o que signi-
fica, de fato, uma nação. Os desca-
labros nos vencimentos, com juízes 
recebendo muito acima do teto 
constitucional, comprando lagostas 
e vinhos caros para suas solenida-
des, além de auxílio-moradia e vale 
refeição, cujos valores superam o 

que é pago para os professores, são 
vistos pela sociedade como afronta 
à real situação de grande parte dos 
brasileiros. Nada que a lei proíba, 
mas que deveria envergonhar a 
consciência.

Chama a atenção a discrepân-
cia de tratamento dado pela justiça 
àqueles que podem bancar caros 
escritórios de advocacia, o que só 
faz aumentar a certeza de que a jus-
tiça, como manda a Constituição, 
jamais foi ou é igual para todos. 
Enquanto pessoas sem recursos 
são presas por anos a fio por furtar 
um tubo de pasta de dente, outros 
mais aquinhoados roubam bilhões 
dos cofres públicos e são libertos 

(Fonte: Correio Braziliense – coluna 
“Visto, lido e ouvido”, de 31.12.2019)

da cadeia por firulas e filigranas en-
contradas pelos doutos nas entreli-
nha da lei.

Ao tomar conhecimento de que 
possuímos um dos mais caros sis-
temas judiciários de todo o planeta 
e também um dos mais benevolen-
tes com criminosos, especialmente 
aqueles de colarinho branco, que 
outra avaliação poderia ter a popu-
lação sobre nossa justiça, nossos 
juízes, nossos desembargadores, 
ministros e outros que compõem 
esse time ‘da lei’?”

O Dia Nacional dos Aposentados é oficialmente 
comemorado em 24 de janeiro. A data foi estabeleci-
da para lembrar a instituição da primeira lei brasileira 
destinada à Previdência Social, em 1923.

O calendário oficial é destinado a homenagear 
todos os profissionais que se dedicaram  ao traba-
lho e agora usufruem dos benefícios da Previdência 
Social, merecidamente, por longos anos de serviços 
prestados ao País.

Em celebração ao Dia do Aposentado, o tradi-
cional Happy hour promovido pela Regius contou em 
2020 com o apoio do BRB e da AFABRB. O convite 
para que a Associação participasse como apoiado-
ra oficial do evento ressalta a parceria entre as três 
entidades. 

Regius, BRB e AFABRB celebram
o Dia Nacional dos Aposentados
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“Curtaí”: Convênio para resgate de pontos 
do BRBCard beneficia Associados da AFABRB

Os empregados aposentados do 
BRB podem contar, a partir de agora, 
com um novo benefício. Os pontos 
acumulados no programa de relacio-
namento dos cartões de crédito do 
Banco, o Curtaí, podem ser utiliza-
dos para pagamento das mensalida-
des da AFABRB. Mas não é só isso 
que o Curtaí Mundo de Pontos ofe-
rece. O programa de relacionamento 
da BRBCard busca recompensar a 
fidelidade dos clientes por meio da 
conversão das transações realizadas 
com os cartões de crédito em pon-
tos, que, acumulados, poderão ser 
utilizados de diversas formas. Atual-
mente, o Programa conta com 139 
mil clientes participantes.

A parceria que contempla o 
pagamento de mensalidades da 
AFABRB com pontos acumulados 
do Curtaí foi firmada em janeiro, na 
sede do Banco, e contou com a pre-
sença do presidente do BRB, Paulo 
Henrique Costa, do diretor-presi-
dente da BRBCard, Márcio Recalde, 

Seguro em grupo: desconto 
menor no seu contracheque  

Atenção,  colegas!  Foi reduzida a mensalidade do nosso SEGURO EM 
GRUPO (apólice do BRB SEGUROS). Dê  uma olhada  no seu contracheque 
de dezembro/2019. Economizamos uma graninha, já a partir de dezembro 
passado, sem ocorrer qualquer redução do valor prêmio. Parece que o apo-
sentado do BRB está sendo bem lembrado agora. Quem sabe, as coisas 
podem melhorar ainda mais, não é? Vamos acreditar! 

Lembramos aos colegas que isso também tem o “dedo” da  
AFAABRB – sempre trabalhando para seus filiados. Essa conquista é 
decorrente de várias diligências e reivindicações dos gestores da AFA 
junto ao BRB SEGUROS.

Reajuste dos benefícios do 
INSS para 2020 é de 4,48%

Os aposentados, pensionistas e 
segurados que recebem benefícios 
do INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) acima do salário mínimo, te-
rão reajuste de 4,48% este ano.

A correção corresponde à varia-
ção da inflação medida de janeiro a 
dezembro de 2019. O INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor), 
que serve como base para este cál-
culo, foi divulgado no dia 10 de janei-
ro pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). O índice foi 
oficializado pela Portaria Nº 914 da 

do presidente da AFABRB, Luiz de 
Oliveira,  além de outros represen-
tantes da entidade e da diretora do 
BRB. 

Na reunião com os aposenta-
dos, o presidente do Banco destacou 
a importância de todos no fortaleci-
mento da Instituição e antecipou que 
outras parcerias serão firmadas em 
breve. “Desde o início, nos compro-
metemos a estar juntos. Nosso ob-
jetivo é criar condições para facilitar 
a vida dos aposentados do BRB que 
tanto contribuíram para o Banco”, 
disse. Entre outros benefícios, que 
devem ser estendidos aos aposen-
tados nos próximos dias, estão a 
oferta de taxas mais baixas e isen-
ção na anuidade do cartão de crédito 
BRBCard.

O presidente da AFABRB elogiou 
a aproximação da atual gestão do 
BRB com os aposentados. “Antiga-
mente, não tínhamos essa atenção 
por parte do BRB. Muitos dos pen-
sionistas migraram para outros ban-

cos. Com esses benefícios, promo-
ções e taxas especiais, nos sentimos 
mais próximos e conseguimos atrair 
mais aposentados para o nosso 
BRB”, afirmou.

Agora, a administração do seu 
cartão faz acompanhamento cons-
tante de suas compras, e os pontos 
gerados no período (consignados na 
fatura) não se perdem mais: poderão 
virar dinheiro (grana mesmo!) ou, 
opcionalmente, ser transformado em 
poupança previdenciária pelos par-
ticipantes dos planos administrados 
pela Regius.

 A AFABRB está acompanhando 
os procedimentos necessários para 
conversão dos pontos do BRBCard, 
de acordo com as novas vantagens 
instituídas pelo regulamento do Pro-
grama Curtaí. Já, já daremos mais 
esclarecimentos. 

É a AFA cuidando de você. Tudo 
pelos Associados!

Cheque especial: zero de juros 
sobre saldo não utilizado 

O BRB está garantindo que não irá cobrar a taxa de 0,25% sobre o 
saldo não utilizado do cheque especial, seja igual ou superior a R$ 500,00. 
Que coisa boa!

Sabe-se, pela nova regra do cheque especial, que o juros serão de, no 
máximo, 8% ao mês, mas os estabelecimentos em geral poderão cobrar 
tarifa de até 0,25% para disponibilizar limite – mesmo sem uso. Entre os 
bancos que prometem não cobrar a taxa de 0,25% sobre o limite não utili-
zado, está o BRB, que além de anunciar redução de taxas de juros isentará 
a nova tarifa de cheque especial de todos os seus clientes. Dessa forma, 
entendemos: SEM TAXA alguma.

Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia, 
publicada no dia 14, no Diário Oficial 
da União (DOU). 

O reajuste dos benefícios do 
INSS vale desde o dia 1º de janeiro 
de 2020.

Ressaltamos mais uma vez que 
os colegas associados que não re-
cebem seus benefícios do INSS pelo 
BRB (O BANCO DA NOSSA CONTA!), 
podem solicitar a portabilidade do 
crédito desse benefício para uma das 
agências do Banco..

Planos Administrados pela Regius - Nos estudos sobre as premis-
sas a serem utilizadas para calcular os compromissos dos Planos BD-01 
e CV-03, além das tábuas biométricas (que refletem o comportamento 
dos participantes quanto à longevidade/taxa de mortalidade e invalidez), a 
taxa de juros é estudada anualmente, pois esta é utilizada para apuração 
do valor presente do fluxo de benefícios e contribuições dos Planos. Dian-
te da tendência de manutenção dos juros da economia em patamar baixo, 
que implicará em rentabilidade menor da carteira de ativos de investi-
mentos dos Planos, foi necessário reduzir a taxa atuarial do Plano BD-01 
(passando de 5,36% para 5,00%), com efeito no fechamento de 2019, 
que implicou em aumento das provisões matemáticas (volume estimado 
de recursos necessários para pagar os benefícios). No Plano CV-03 não 
se alterou a referência atuarial (de 4,5%) neste momento, mas estudos 
serão efetuados em 2020 para verificar a necessidade de novos ajustes 
em ambos os planos. 

A confiança presente 
nos planos futuros

(61) 3035.4400
relaciomaneto@regius.org.br
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Saúde BRB

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-

Clínica Saúde BRB 

Telefone para 

acionar o 

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030 

Atendimento personalizado 
em diversas áreas

Regiobancário de Goiás agradece emocionado 
pela extensão do atendimento do Pano de Saúde

Como publicado em uma das edições do 
AFAzeres, a SAÚDE BRB firmou convênio com a 
CAESAN (Caixa de Assistência dos Empregados 
da SANEAGO), visando a prestação de serviços  
médicos por intermédio da CAESAN, em algumas 
cidades de Goiás (Catalão, Ipameri, Pires do Rio e 
outra localidades próximas). 

A notícia deixou os Regiobancários de Goiás 
muito felizes. 

Agradecendo pela extensão do atendimento 
do nosso Plano de Saúde aos nossos colegas de 
Goiás, o colega João Batista Dias Filho enviou à 
AFAABRB uma carta de conteúdo emocional, que 
entendemos perfeitamente justificável, haja vista 
as necessidades e anseios dos nossos colegas 
goianos. Assim segue, no box ao lado, a transcri-
ção da referida correspondência.

QUEM DOA 

SANGUE 

TAMBÉM 

DOA VIDA

 Informe-se sobre o 
hemocentro mais 
próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Aniversariantes de fevereiro

AFABRB presenteia um Aniversariante todo mês
O  Valor  do  vale-brinde  é de R$ 200,00 (duzentos re-

ais). Todo mês a Associação sorteia um aniversariante para 
receber o vale brinde. Em janeiro o sorteado foi Florêncio 
Bispo da Silva, aniversariante do dia 19.

01/02
HILDA MARIA DA SILVA 
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES VIEIRA
JOSMIR JOSE BRAZ 
LAURO DA SILVA DE AQUINO
LEILA APARECIDA DE J ALEXANDRE
MILVA VELLOSO CASTELO BRANCO 
02/02
ELI MOREIRA SOARES 
JOSÉ JOBERTO GOMES 
SINDIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO 
03/02
ASTECLIDES FERREIRA DIAS 
05/02
GERALDO MAJELLA DE RESENDE 
MÁRCIA MOREIRA LEITE 
06/02
JOÃO DUMAS FERNANDES
JUAREZ BARBOSA DE FRANÇA E SILVA
07/02
JUCINEIA LIMA TAVARES 
08/02
BILIZARIO PEREIRA DE LACERDA
CARLOS OTONI SACRAMENTO DE MIRANDA 
JOÃO AFONSO GUERRA

À AFABRB – Caros colegas administradores da AFABRB, venho por  meio desta em meu nome 
e de todos nós colegas de Catalão, Ipameri e demais regiões, agradecer do fundo dos nossos 
corações, a todos envolvidos na árdua tarefa de atender as nossas necessidades e anseios, por 
uma solução de atendimento médico hospitalar em nossa região, nós já não tínhamos mais espe-
rança, infelizmente a opção esta restrita a CASSI, que tem muito pouco profissional credenciado 
em nossa região.

Não sabíamos que a AFABRB e a SAÚDE BRB estavam o tempo todo preocupados com a nos-
sa situação, recebemos com imensa alegria e alívio a notícia através do AFAzeres novembro/2019, 
com o convênio firmado entre SAÚDE BRB e a COESAN (na verdade, é CAESAN).

A única maneira de retribuirmos é orarmos por todos os colegas da AFABRB e SAÚDE BRB, 
que Deus possa iluminar os passos de cada um e dê vida longa a todos.

Nessa fase das nossas vidas de aposentados, sem dúvida este é o melhor presente de Natal 
para todos.

Um feliz Natal e um Ano Novo esplendoroso a todos.
(João Batista Dias Filho)

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!

09/02
ALBERTO RIVERA TAUILY
IONE TAVARES CORREIA
10/02
CLISTENES MAGALHAES CARVALHO
NILMAR DE FREITAS BADU
11/02
MARIA DO CARMO BITTENCOURT
12/02
ORLANDO ELOY ALVES DIAS FILHO 
13/02
ALIOMAR CARVALHO DE JESUS 
14/02
ELIANE MARIA OLIVEIRA MARRARA
ELZA MARIA BRAVIM EURICH
HENRIQUE EDUARDO ROMANO 
15/02
GERALDO SOARES DE MOURA E SILVA 
JOÃO BOSCO GUIMARAES 
JOSÉ MARIA LIMA VIEIRA 
16/02
ELMA MARIA DE LOURDES CALDAS 
17/02
MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA
NILZA BISPO DE JESUS

17/02 
(CONTINUAÇÃO) 
RICARDO SÉRGIO PEREIRA
18/02
EDSON FIRMINO LIMA
19/02
CÂNDIDA MARIA NASSAU FERREIRA
20/02
CÉLIA REGINA MUSIALOWSKI CHAVES
EDUARDO ZACARIAS NETO
JOÃO ANDRÉ CORREA 
22/02
LOANA DE SOUZA SOARES 
REBECA RIBEIRO FIALHO 
VALDIR ANDRADE 

23/02
MARIA EMÍLIA R. DA CUNHA VIANA 
MARIA HOLLERBACH LIMA 
24/02 
AGOSTINHO XAVIER DE LIMA 
ELIAS JOSÉ PEREIRA DE SOUSA FILHO
25/02
DERCILIO GOMES RORIZ
VIRGÍNIA GOMES PEDRA 
26/02
MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA GÓES 
28/02
NILTON FIGUEIREDO DE SOUZA
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Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Germires Félix Dantas – Diretor Administrativo e Financeiro
Raimundo Nonato Martins – Diretor de Comunicação e Promoção Social
– Maria de Lourdes Kruchak - Encarregada Administrativa
– Laura Kruchak Barros - Auxiliar Administrativa)

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

Conselho Deliberativo:
Dorival Fernandes Rodrigues – Presidente
Maria José Bergo Demonte – vice-presidente
Eduardo Zacarias Neto
Luiz de Oliveira
Maria de Lourdes Batista

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

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

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano
Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.215.409.517 0,47 9,91 127,21 IPCA + 5,36% a.a.

Plano CD-02 74.472.657 0,40 8,13 116,48 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 365.887.115 0,71 10,00 143,27 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 45.737.475 (0,23) 11,85 169,77 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 4.160.768 (0,05) 10,17 145,70 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 82.647.720 0,62 8,38 120,06 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 2.778.315.252
Deficit do mês de novembro/2019: (R$ 20.106.922)

Superavit acumulado até novembro/2019: R$ R$ 83.791.724

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

Novembro/2019 445.153,63 1.513,25 74.511,69

Dezembro/2019 446.675,51 1.521,88 75.991,43
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Novembro/2019 = 0,29          Dezembro/2019 = 0,28

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

1. Saldo em Caixa 297 644

2. Saldo em Conta Corrente 3.228 3.407

3. Saldo em Aplicações Financeiras 799.615 833.825

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 442.147 444.078

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 357.468 389.747

4. Imóvel 677.892 677.892

   4.1. Sala 151. Ed. Barão do Rio Branco 632.268 362.268

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

TOTAL 1.481.032 1.515.768

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de  setembro e outubro/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 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!

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 

Site moderno e WhatsApp
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.


