
Praticamente, as ati-
vidades da AFA, do exer-
cício de 2020, começam 
agora. Passada uma 
trégua ligeira, decorren-
te dos acontecimentos 
das eleições de março, 
que elegeram os novos 
gestores para o triênio 
2020/2023, retomam-se 
as tarefas céleres da sa-
grada rotina que sustenta 
os ideais da Associação.

Nova gestão, o mes-
mo zelo, com mais empe-
nho, firmeza e dedicação 
dos atuais gestores, que 
acabam de ser empossa-
dos em seus importantes 
cargos, a maioria não re-
munerados.

Graças a Deus, temos 
uma entidade forte que 
nos representa. Acredi-
tamos que a pandemia 
do novo coronavirus não 
atrapalhará nossa mar-
cha daqui para frente, 
posto que os atuais ges-
tores trabalharão dedi-
cadamente,  com com-
petência, tenacidade e 
transparência,  sem qual-
quer viés do interesse 
próprio. Nem um de nós 
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carece mais de tram-
polim para o progresso 
profissional. É fim da 
longa e preciosa jornada 
laborativa. Temos feito! 
A importância da AFA 
perante seus filiados é 
de extremo significado, 
agora, haja vista em pri-
meira mão, que nós, os 
aposentados, não temos 
mais a representação 
sindical de classe que 
nos trouxe grandes con-
quistas trabalhistas, na 
fase laboral, associadas, 
é claro, à alta categoria 
do bom patrão que todos 
tivemos – o BRB-BAN-
CO DE BRASÍLIA –, que 
consideramos um dos 
melhores empregadores 
do nosso tempo.

O estágio de relevân-
cia alcançado pela AFA-
BRB deve ser, pois, sem-
pre fator de grandeza e 
alta significação para 
todos os seus filiados, 
tornando-se, portanto, 
motivo de entrega e ao 
mesmo tempo de pre-
ocupação, por parte de 
cada associado, quanto 
à sua perenidade e sus-

tentabilidade entre lides 
que permeiam o conglo-
merado BRB.

Assim, as gestões 
desta Associação deve-
rão sempre manter im-
portantes e necessárias 
parcerias, concentrando 
objetivos e esforços, 
além de ressaltarem, 
como rotina, as negocia-
ções e diligências para o 
alcance dos valores e in-
teresses pelos quais “lu-
tamos”. Neste contexto, 

Conquistas históricas 
e metas para o futuro

reafirmamos, sempre, 
como nossos pilares de 
sustentação, essencial-
mente: o próprio BRB, 
a Regius e Saúde BRB 
(nossa Caixa de Assis-
tência). 

Na página 2 desta 
edição, trazemos um 
breve histórico com as 
principais conquistas 
da Associação e discor-
remos sobre parcerias 
atuais e metas para o 
futuro.

Associe-se! Venha 
pra AFA você também!  - 
Saudações!
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Breve histórico: Principais conquistas da AFABRB
Engajamento para mais 
atenção ao Aposentado
Nosso trabalho, em conjunto 

com outras entidades, motivou a 
criação na REGIUS de uma diretoria 
destinada ao aposentado (Diretoria 
de Planejamento e Controle).

Plano de Saúde e 
Apólice de  Seguro 
Tempos depois, a AFABRB con-

quistou a permanência no plano de 
saúde do BRB, bem como na apólice 
de seguro em grupo do pessoal da 
ativa do Banco. Ainda conquistamos a 
redução dos custos da referida apólice 
para todos os aposentados do BRB.

Operações financeiras 
com melhores taxas
Com o passar dos anos, con-

quistou, para os aposentados, taxas 
de serviços bancários iguais às dos 
empregados da ativa do Banco, in-
clusive no desconto na contratação 
de seguros de bens.

Ação da Paridade
Depois do ano 2000, na esfera 

judicial, a AFABRB intensificou luta 
pelos direitos dos aposentados, no-
tadamente para reverter alteração 
nas contribuições para a Regius: a 
contribuição patronal (BRB) era equi-
valente a 2/3 (20%), e a dos partici-
pantes era de 1/3 (10%). Por força 
de lei federal, o BRB procedeu à mu-
dança, e referidas contribuições pas-
saram a ser paritárias (1 pra 1,  ou 
15% x 15%).  Considerando que os 
participantes foram lesados em seus 
direitos adquiridos, a AFABRB fez de-
manda judicial visando à reversão do 
feito, assim  ganhou a ação a favor 
de seus filiados, a qual foi concluída 
e executada no início de 2014, reto-
mando, pois, o status anterior de 2/3 
do BRB para 1/3 dos participantes. 
Além de efetivar a desejada reversão 
(ao estado original), o ministro do 

STF determinou o ressarcimento de 
tudo o que foi pago indevidamente no 
período, e então os associados con-
templados receberam todo o atrasado 
(o que tinha sido pago injustamente). 
Vale ressaltar que essa ação – co-
nhecida como AÇÃO DA PARIDADE 
– só valeu para os associados da 
AFABRB. Colegas aposentados mas 
que não eram filiados (à época) não 
foram contemplados. Além de não 
receberem o que foi pago em exces-
so, permaneceu para eles o modelo 
de contribuição paritária de 1 pra 1, 
porquanto a AFA só podia representar 
seu filiados.  Vejamos, aqui, a impor-
tância de ser associado da AFA.

Revisão de IR indevido 
Pouco tempo atrás, por determi-

nação da Receita Federal, a REGIUS 
resolveu não mais descontar a con-

tribuição extraordinária do partici-
pante aposentado, para efeito do cál-
culo do Imposto de Renda da Pessoa 
Física retido na fonte, acarretando, 
pois, maior pagamento (indevido) 
por parte somente do participante 
assistido da REGIUS (participante 
ativo não foi afetado pela medida). 
Por conceber tal fato como injusti-
ça com o participante assistido, a 
AFABRB decidiu demandar ação ju-
dicial, que culminou em liminar. Tal 
concessão judicial (a liminar) deter-
minou a dedução das contribuições 
pagas pelos associados da AFABRB 
à REGIUS na base de cálculo mensal 
do imposto de renda retido na fon-
te, como nos moldes anteriores. Foi 
feito a reversão. Então, causa ganha 
a favor do aposentado. Frisamos, 
novamente, a importância de ser 
associado da AFA.

Parcerias atuais e metas da Associação
A AFABRB tem aumentando sua participação administrativa nas empresas 

que atendem a seus objetivos, como a REGIUS, a SAÚDE BRB, entre outras.  
Lembrando sempre que os pilares para o aposentado são: o BRB,  a REGIUS e a 
SAÚDE BRB.

Atualmente a AFA oferece a seus associados: 
a) Plantão jurídico sediado nas instalações da nossa Entidade, com advogado especializado nas áreas 

trabalhista e previdenciária (orientação quanto à correção de benefícios da aposentadoria ou pensão; consultas 
quanto a direitos dos planos de ajuste monetário (Plano Collor, Plano Bresser etc.); resgate de Pasep e FGTS;  
revisão de aposentadorias etc.); 

b) Fundo financeiro (semelhante a seguro) destinado à cobertura por morte acidental ou invalidez perma-
nente por acidente do associado (valor do auxílio é de até R$ 20.000,00); 

c) Auxilio funeral, destinado a ajudar nas despesas de funerais de associados; 

d) Festas e encontros sociais e de lazer: Confraternização de Natal,  Festa em homenagem ao Dia do 
Aposentado e Festa Junina, além de escolinha de arte, carinhosamente conhecido como Encontro com Arte, que 
normalmente acontece uma vez no mês, durante o ano todo.

Guardando e defendendo os interesses e direitos dos aposentados do BRB, a AFA faz, em parceria, constante 
acompanhamento da governança da Regius, da Saúde BRB e da AABR (onde mantém representantes assistidos) 
visando à transparência das gestões e colaborando na solução de problemas eventuais dessas instituições. 

A Associação tem, hoje, na defesa de seus filiados, demandas judiciais em andamento nos tribunais do 
Distrito Federal, como revisão do FGTS, Bitributação do Imposto de Renda retido na Fonte, e outros.

Representatividade 
dentro e fora do 
conglomerado BRB

Com muito empenho e diligên-
cias, nossa Associação garantiu a 
representação de aposentados nos 
Conselhos Deliberativos e Fiscal da 
Saúde BRB e AEBRB. 

A AFABRB mantém, ainda, repre-
sentante do aposentado na Diretoria 
Executiva, bem como nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da REGIUS. To-
dos devidamente eleitos em eleições 
livres e democráticas.

Atualmente, a AFABRB está no 
rol das entidades que dão suporte 
à Comissão da OAB-DF, criada para 
estudar e sugerir mudanças na Pre-
vidência Complementar.

Biblioteca AFABRB - Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês (Um Acidente de Amor, da escritora Mary Ellin Barret) está na versão on line 

do informativo AFAZeres, no site: www.afazeres.inf.br .
Mais de 2000 títulos estão disponíveis para empréstimo na Biblioteca AFABRB, localizada no térreo do prédio do 

Sindicato dos Bancários de Brasília. Neste tempo de quarentena, solicite emprestados livros com variados temas do 
conhecimento e LEIA EM CASA.
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Entre Aspas
De desacreditado a super-herói: SUS, o gigante gentil

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

“Em tempos de crise profunda, 
como a vivenciada agora nesses 
tempos sombrios de pandemia, 
ações radicais, como a decretação 
de lockdown ou a estipulação de 
um regime de quarentena rígido, não 
soariam fora do comum, dada a peri-
culosidade e estranheza da situação 
que se impôs sobre todo o mundo, 
sem exceção. Não seria nada ab-
surdo cobrar diretamente do gover-
no chinês uma indenização de US$ 
250 mil pela morte de cada brasileiro 
atingido pelo vírus. Assim seriam 
cobertos os enormes prejuízos cau-
sados pela irresponsabilidade dos 
mandatários alojados no burocrático 
e nada transparente Partido Comu-
nista Chinês (PCC).

“Com essa espécie de multa, os 
danos gerais causados pela pande-
mia seriam parcialmente cobertos, 
e ajudaria o país a enfrentar a maior 
crise de saúde pública já enfrentada 
pelos brasileiros em todos os tem-
pos. Enquanto ações como essas 
não são postas em prática para o 
enfrentamento de tempos absolu-
tamente radicais como experimen-
tamos agora, ficamos com o que 
temos ao alcance das mãos. Nesse 
caso, o que temos diante de nós é 
simplesmente um dos maiores or-
ganismos estatais de saúde pública 
de todo o planeta: o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Reconhecer a 
importância desse mega Sistema, 
único no mundo pelo tamanho e 
pela abrangência no atendimento 
médico gratuito, servirá, doravan-
te, tanto para turbinar esse instituto 
com o que de melhor existe de pes-
soal, recursos e tecnologia nessa 
área, quanto para garantir que fu-
turas crises, como a que estamos 
mergulhados agora, não venham a 
surpreender nossa gente.

Contato por e-mail:  
centraljudicialdodoso@tjdft.jus.br

Horário de funcionamento: 12h às 19h
Horário de atendimento  ao público: 12h às 18h.

CENTRAL JUDICIAL DO IDOSO
A Central Judicial do 

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

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

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

PLANTÃO JURÍDICO NO WHATSAPP

momento a advogada atende por videoconferência: 
whatsapp (61)8425-8881. Disponível, também, 
seu  e-mail: Fernanda.advdf@yahoo.com.br 

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

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

Aposentados e 
servidores ativos do BRB
têm atendimento e
descontos especiais

SGAS 902
Bloco A
Sala 53
Edifício
Athenas

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

“De fato, o bafo da morte, vin-
do desde o leste, por ação direta da 
incúria de comunistas, encontrou, 
no Brasil, mais do que em quais-
quer outros países, uma estrutura 
sui generis  como o SUS, criada e 
montada para atender às exigências 
de um país continental e desigual 
como o nosso. Infelizmente, como 
praticamente tudo no país, o SUS 
vem há anos sendo sucateado pela 
má gestão de seguidos governos, 
tanto no âmbito federal quanto por 
governos locais.

“A chegada do vírus mortal fez 
com que a população abrisse os 
olhos para a importância desse sis-
tema de saúde universal. O mundo 
inteiro, por conta das mesmas situa-
ções emergenciais de saúde, passou 
a notar, também, a existência desse 
sistema brasileiro, considerando-o 
como sendo a melhor fórmula, a 
mais barata e eficaz para o enfren-
tamento, não só de pandemias com 
essa extensão, mas para prática da 
verdadeira medicina social. Foi pre-
ciso, no entanto, que uma pandemia 
mortífera, como a atual, chamasse a 
atenção de toda a sociedade para a 
importância do SUS.

“Sintomaticamente, como tem 
acontecido no passado, apenas 
a sociedade despertou para esse 
fato, permanecendo o governo e a 
maioria das autoridades alheias ain-
da para a importância vital do SUS. 
Segundo dados mais recentes, todo 
esse sistema conta com mais de 45 
mil equipes de Saúde da Família, 
atuando em mais de 40 mil Unida-
des Básicas de Saúde, com 4.700 
hospitais públicos e conveniados, 
oferecendo mais de 32 mil leitos de 
UTI. Apenas em 2019 foram reali-
zadas, graças a esse sistema, mais 
de 330 milhões de visitas domicilia-
res e mais de 3,7 milhões de aten-
dimentos ambulatoriais. Trata-se, 

aqui, de um verdadeiro gigante gen-
til que deveria merecer os melhores 
cuidados desse ou de quaisquer ou-
tros governos vindouros.”

(Fonte: Correio Braziliense, caderno Opi-
nião, coluna “Visto, lido e ouvido”, de 
12/06/2020).

O inverno bate à nossa porta enquanto estamos vivendo um período difícil, durante a pandemia. Nós, da 
AFABRB, sabemos que não está sendo fácil. Por isso, com apoio da Regius, queremos ajudar àqueles que 
precisam. Esperamos poder contar também com você!

A campanha AFA Solidária tem o objetivo de arrecadar doações de agasalhos e artigos de inverno, roupas, 
cestas básicas e artigos de higiene e proteção (como máscaras e luvas) para ajudar pessoas que precisam de 
nós neste momento delicado.

Estaremos recebendo doações até o dia 30 de julho. 
Vamos juntos fazer a diferença e ajudar ao próximo.

Pontos de arrecadação:
AFABRB – EQS 314/315, Bloco A, térreo (Sindicato dos Bancários).
Regius (a partir de 29/06) – SGAS 902, Ed. Athenas, Bl. C, 2º Andar.

Solidariedade: AFA e Regius arrecadam donativos
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Informes Regius

“Desde 2004, com a edição da 
Resolução CGPC n.13/2004, a Enti-
dade investiu no sentido de melhorar 
a estrutura de controles, implemen-
tando medidas prudenciais importan-
tes como o mapeamento dos proces-
sos operacionais e a normatização 
das rotinas; a avaliação semestral 
das matrizes de riscos; a criação de 
comitês de assessoramento; a reali-
zação das verificações de conformi-
dade nas unidades organizacionais; 
o investimento na formação e na 
capacitação dos colaboradores; além 
do estabelecimento de processo de 
melhoria contínua da gestão.

Em 2018, o Programa de Inte-
gridade da REGIUS foi aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, cujas medi-
das objetivaram estabelecer cultu-
ra de estímulo à conduta ética dos 
entes de Governança e de todos os 
colaboradores, criando mecanismos 
que minimizassem a possibilidade 
de ocorrência de fraudes e descum-
primento das regras estabelecidas 
no Código de Conduta e Ética da 
REGIUS. Levou-se em considera-
ção os ditames da Lei 12.846/2013 
(que trata dos crimes financeiros) e 
a condução de processos, de forma 
tempestiva, em caso de detecção de 
algum fato de descumprimento dos 
princípios da boa gestão.

Para tanto, foi criado o COMED – 
Comitê de Ética e Disciplina e o canal 

Riscos e controles na gestão de investimentos
A Diretora de Planejamento e Controle, Semíramis Rezende, afirma que “a melho-
ria contínua dos controles internos e o fortalecimento da governança estão sempre 
no radar dos gestores da Regius”. A declaração direcionada aos participantes da  
Entidade é o preâmbulo de  um artigo publicado no  informativo PALAVRA DO GESTOR, 
de 04/06/2020, que transcrevemos a seguir:

de denúncia: integridade@REGIUS.
org.br, além do ajuste de rotinas 
internas, especialmente no que se 
refere à contratação de serviços de 
terceiros, à gestão dos investimen-
to e ao monitoramento de riscos e 
controles. Foram elaboradas novas 
políticas com diretrizes relacionadas 
a riscos, controles e conformidade 
(veja Programa de Integridade e Ética  
no box ao final deste artigo). 

Nesta linha de atuação, em 2019, 
foi contratado um novo sistema de 
gestão baseada em riscos e o primeiro 
ciclo de avaliação das matrizes de ris-
cos, que resultou no estabelecimento 
de mais de 150 ações de melhoria, 
voltadas para reforçar a gestão de ris-
cos dos macroprocessos, tais como 
as gestões: atuarial, administrativa, 
de cadastro, de benefícios, de inves-
timentos, de comunicação, de gover-
nança, de conformidade, de tecnolo-
gia, dentre outras.

Até o final de março, 97% das 
ações foram cumpridas, resultando 
em melhoria significativa dos contro-
les de primeira e segunda camada. 
O segundo ciclo de avaliação das 
matrizes, envolvendo todos os co-
laboradores da Entidade, teve início 
em maio. Os resultados da avaliação 
serão compilados em um relatório a 
ser submetido ao crivo do Comitê de 
Riscos e ao Conselho Fiscal, que por 
sua vez emitirá o Relatório Semes-

tral de Controles Internos, confor-
me estabelece a Resolução CGPC 
13/2004. Posteriormente, toda a 
documentação será encaminhada 
à Diretoria Executiva e ao Conselho 
Deliberativo, em instância final.

Como o processo de conformi-
dade é dinâmico e contínuo, para 
2020, estão previstas outras impor-
tantes ações: contratação de canal 
de denúncia de empresa externa; 
conclusão da revisão do arcabou-
ço normativo (85% já foi revisado); 
obtenção de Selo de Governança da 
ABRAPP; realização do estudo de 
adequação das premissas atuariais, 
dentre outras.

Ainda, diante do atual cenário de 
pandemia, algumas ações emergen-
ciais estão sendo planejadas: rodar 
um novo estudo de ALM (que avalia 
o ativo e o passivo e sugere alternati-
vas viáveis dos investimentos, consi-
derando o perfil e as particularidades 
de cada Plano), com possível revisão 
das políticas de investimentos; ajus-
tes no Planejamento Estratégico; e 
avaliação do orçamento”.

A Diretora de Planejamento 
e Controle, Semíramis Rezende e 
Silva Magalhães Cezar, termina 
seu artigo reafirmando, em nome 
da equipe, o “empenho de gerir a 
REGIUS com foco na segurança, na 
parcimônia e na conformidade”.

Diretrizes:
• Contribuir para a consecução da missão, visão e objetivos estratégicos da Regius, para o fortalecimento da gestão de riscos, 

controles e conformidade na Entidade;
•  Salvaguardar os interesses, a reputação e a imagem da marca Regius, além de promover a melhoria contínua dos processos 

organizacionais;
• Garantir um ambiente seguro para a tomada de decisão que visa a proteger os interesses de participantes, patrocinadores, 

dirigentes, gestores e empregados;
• Desenvolver nova cultura na organização em que todos os colaboradores sejam responsáveis por criar um ambiente seguro e 

livre de fraudes e de atitudes que não condizem com as diretrizes definidas pelo Código de Conduta e Ética da Entidade;
• Fortalecer a resiliência, a capacidade de resposta eficaz e a adoção de medidas corretivas, tempestivas e efetivas.

Objetivos:
• Reforçar a gestão de riscos, controles e conformidade da Regius, com o envolvimento de todos os empregados para manu-

tenção de um ambiente seguro e propício à execução dos processos operacionais;
• Aprimorar as medidas de conformidade e de controles já adotadas, com vistas à mitigação dos riscos e à prevenção de 

ocorrência de fraudes e/ou descumprimento das regras estabelecidas no Código de Conduta e Ética da Regius, levando-se em 
consideração os ditames da Lei 12.846/2013;

• Agir de forma tempestiva em caso de detecção de algum fato de descumprimento dos princípios da boa gestão, levando-se 
em consideração as rotinas estabelecidas e as diretrizes traçadas na Política de Riscos, Controles e Conformidade da Regius.

Programa de Integridade e Ética da Regius

Pensando no momento de 
crise que estamos vivendo, a 
Regius desenvolveu linhas de 
empréstimos para ajudar no or-
çamento dos participantes, com 
taxas atrativas e até três meses 
para começar a pagar. 

Já informamos aqui, no AFA-
zeres,  que é possível fazer uma 
simulação de empréstimos sem 
cobrança de IOF, acessando o 
PORTAL DO PARTICIPANTE. A 
novidade é que, agora, partici-
pantes do Plano CD-05 também 
podem contratar empréstimos 
pós-fixados.

O empréstimo sem cobran-
ça de IOF vale para operações 
efetuadas até 03 de julho e há 
possibilidade de renegociar em-
préstimos já em andamento com 
prazo maior.

Mesmo com a data limite 
para 0% de IOF,  o Empréstimo 
Regius continuará disponível, ten-
do, entre as principais vantagens,  
a carência estendida - o dinheiro 
é creditado no momento da con-
tratação e o participante começa 
a pagar em até 90 dias. 

 Os interessados devem en-
trar no site www.regius.org.br , 
utilizando a senha para acessar a 
área restrita onde está o passo a 
passo da simulação de emprés-
timos. Os participantes do Plano 
CD-05 devem assinar o Contrato 
Único, disponível no site, na aba 
NOSSOS PLANOS >> Contribui-
ção Definida CD-05 >> Formu-
lários e Requerimentos - CD-05.

Empréstimo com
melhores taxas e
carência estendida

Ao mesmo tempo que 
reconhece que imprevistos 
podem acontecer, a Regius  
reforça a importância da saúde 
financeira, por meio de plane-
jamento. Com essa responsa-
bilidade, utiliza a ferramenta 
RENDA MONITORADA para 
fazer diversas simulações e 
projeções acerca de situações 
da vida do Participante. Os da-
dos obtidos são repassados 
aos participantes em con-
sultas individuais e sigilosas.  
A Entidade ainda estuda dis-
ponibilizar a ferramenta a to-
dos os participantes para que 
possam acessá-la sempre que 
quiserem saber, por exemplo, a 
necessidade se rever periodi-
camente o percentual de con-
tribuição a fim de melhorar o 
benefício futuro. 
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Clínica Saúde BRB

Teleconsulta é nova aliada 
em atendimento primário 

A teleconsulta foi autorizada 
pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFMI) e pelo Ministério da Saú-
de (MS). O procedimento constitui 
uma alternativa viável e recomen-
dável na relação médico-pacien-
te, especialmente neste momento 
de enfrentamento à pandemia do  
coronavírus. Lembramos que por 
causa da Covid-19, o atendimento 
presencial na Clínica Saúde BRB 
está modificado, temporariamente. 
Importante que o interessado tenha 
informações antecipadas para o 
agendamento presencial.

Caso esteja apresentamos sin-
tomas como febre, cansaço, tosse 
seca, dores no corpo, congestão 
nasal, coriza, dor de garganta ou 
diarreia, entre em contato com a 
Clínica Saúde BRB para orienta-
ções quanto à realização de tele-
consulta, consulta presencial ou 
encaminhamento à rede hospitalar 
credenciada. 

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

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

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

Converse com os médicos da 
Clínica Saúde BRB antes de poster-
gar a realização de procedimentos, 
pois somente um médico poderá 
avaliar as possibilidade de adiá-los, 
se não houver sintomas ou fatores 
de risco. 

A Clínica Saúde BRB disponibi-
liza serviço personalizado que vai do 
acolhimento ao cuidado e, caso ne-
cessário, encaminhamento a espe-
cialistas credenciados. Oferece aten-
dimento por psiquiatras, geriatras, 
ginecologistas, urologistas, médicos 
de família, clínicos gerais, enfermei-
ros, assistentes sociais, psicólogos, 
nutricionistas.

Os procedimentos se diversifi-
cam em Consultas, Grupos Opera-

Telefone para acionar o 
Vida UTI - Móvel: 

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

 Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

(61) 3248-3030

Aniversariantes de julho

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. 

01/07
JOÃO BATISTA DIAS FILHO 
LUIZ DE FRANCA NETO
MARIA LIS DO ESPÍRITO SANTO 
VANDERLEY BATISTA BARBOSA 
02/07
MARIA NILDA JERÔNIMO NETO
03/07
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA 
MARIA APARECIDA GUIMARÃES 
MARIA LUIZA C. VASCONCELOS
04/07
ALICE NOGUEIRA GUIMARAES FERRACCIOLLI
05/07
GLOCINDA SILVA OLIVEIRA 
MARIA ABADIA VIEIRA TERRA 
SEBASTIAO PEREIRA DO VALLE 
06/07
GERMIRES FÉLIX DANTAS 
HELVÉCIO VIEIRA DE RESENDE 
MARINA PEREIRA DE ANDRADE
07/07
MARTA APARECIDA DA SILVA
OLÍMPIO GOMES NETO 
WILMAR DONIZETE NASCENTE
08/07
MARIA PONTES GUIMARÃES SOARES 
MARLENE IZABEL FRANCO DE SOUZA
PEDRO ALEXANDRE RIBEIRO 
RÔMULO CÉSAR SOARES
TARCÍZIO ELIAS DE ALBUQUERQUE 

10/07
JANKIER BALSANULFO TIAGO 
JOSÉ ANTÔNIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA
MARIA VALDETE ROCHA FERNANDES 
REGINA CELI PALMEIRA ANTÔNIO
11/07
MARIA EUGÊNIA LOBOSQUE DE OLIVEIRA 
12/07
CARMEN NUNES DE OLIVEIRA
13/07
NEWTON VAZ 
RUBENS PEREIRA 
14/07
DURVAL MARCOS BITENCOURT 
ESTER AMARAL DE OLIVEIRA POSSELT
JAIR JOSÉ DE SOUSA 
15/07
MARIA AUXILIADORA V. NEVES
16/07
ANTÔNIO NAVES DE CARVALHO 
NOEME ROSA DE LIMA
17/07
FERNANDO FERREIRA ALVES
18/07
MARIA JANETE DE LIMA ÂNGELO
19/07
CATARINA RODRIGUES Q. DE CARVALHO 
MARIA LÚCIA TEIXEIRA ROSA
20/07
MARIA SILVERIA DA SILVA 
MARILUCI BATISTA ALBUQUERQUE 

21/07
DIMAS GUIMARÃES PERPETUO 
JOSÉ BARRETO DE MATOS 
22/07
ANA MARIA MARTINS DE CAMPOS 
CARLOS PASCOAL DE MELO FERREIRA 
23/07
ELAINE GOMES PEREIRA
JEOVÁ PEREIRA DA SILVA
YASUNOBU HASHIMURA 
24/07 
ADÃO PEREIRA DE VASCONCELOS 
ANA LÚCIA DUARTE BIALET
ARNALDO RODRIGUES DE ARAÚJO 
EVALDO ROQUE TARTAS
25/07
ARAIR DE ABREU 
CARLOS ALBERTO LEITE 
ÉLCIO EUSTÁQUIO DA SILVA 
LUIZ ANTÔNIO RAMOS CASSIA
MOACIR LUCAS DE OLIVEIRA 
26/07
GILBERTO JOSÉ DE SOUSA 
27/07
DERCY FATIMA LIMA SANT ANA 
MARIA SILVEIRA CAVALCANTE CORREA
28/07
CARLOS ALFREDO DA SILVA
HÉLIO CAROLINO DE OLIVEIRA
MARIA LÚCIA FREITAS E SILVA

29/07
MARIA DE LOUDES MESQUITA ALVES
NERIVAN PEREIRA DA COSTA 
ROSANE DIAS MENEZES CAMPOS
30/07
MARIZELMA CHAVES DA SILVEIRA 
WILTON FELICIANO RODRIGUES
31/07
ALTAMIRO LEITE PEREIRA 
LEILA MARIA DE SOUZA FRANÇA
VICENTE DE PAULO BARBOSA LOPES 
WANDERLY PEREIRA DO COUTO LIMA 

Em junho o sorteado foi Heber Luis Matias, 
aniversariante do dia 07/06.

tivos, Pronto Consulta, atendimentos 
em Psicologia, Nutrição, Pós-Con-
sulta, Atendimentos Domiciliares e 
Assistência Social.

A Clínica (localizada na SGAS 
902, Edifício Athenas, Entrada A, 
Sala 215) está funcionando de 2ª a 
6ª feira das 7h30 às 21h, e em ho-
rário especial nos fins de semana, 
temporariamente, das 8h às 13h. De 
modo virtual ou presencial, é neces-
sária a continuidade do cuidado com 
os pacientes em condições crônicas 
significativas. 

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

Acesso ao cartão 
digital da Cassi

Para sua comodidade, no APP 
SAÚDE BRB, além do cartão de 
identificação do nosso Plano de 
Saúde, você passa a ter acesso 
ao cartão digital da Cassi, a caixa 
de reciprocidade para atendimen-
to fora do Distrito Federal. Porém, 
lembre-se: o cartão da Cassi só 
poderá ser usado fora do DF!

Veja como acessar o novo 
cartão digital da Cassi:

1) Faça o download do APP 
SAÚDE BRB na loja de 
aplicativo própria para o 
seu dispositivo (smar-
tphone ou tablet);

2) Faça o login (usuário e se-
nha) no APP SAÚDE BRB;

3) Na página inicial do APP 
SAÚDE BRB, selecione a 
opção Menu Plano >> 
Cartão de Identificação;

4) Selecione o Beneficiário 
(Titualr ou Dependente);

5) Selecione o Cartão Cassi.
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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
Edson Firmino Lima – Vice-Presidente
Eduardo Zacarias Neto 
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 2.214.448.416,55 0,88 0,94 28,06 IPCA + 5,00% a.a

Plano CD-02 75.030.559,37 0,49 2,50 78,37 IPCA + 4,50% a.a

Plano CV-03 384.989.191,74 1,36 (0,84) (26,33) IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-Metrô-DF 49.899.959,15 1,29 (1,18) (36,99) IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-05 5.049.759,38 1,06 (0,61) (19,12) IPCA + 4,50% a.a

PGA 73.539.592,07 0,44 2,70 84,64 IPCA + 4,50% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 2.802.957.478,26
Superavit do mês de abril/2020: R$ 7.683.998,68

Resultado acumulado até abril/2020 (defict): (R$ 9.621.268,30)  

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de abril de 2020.

ACOMPANHANDO OS 
NOSSOS INVESTIMENTOS

Para obter informações, mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta acessar 
o site www.regius.org.br, bem como o e-mail relacionamento@.org.br, e verificar a situação 
de cada Plano de Benefícios e de  gestão administrativa (PGA). Vale a pena conferir!

Espaço do associado
Entre em contato para divulgação cultural  

e também para anunciar gratuitamente  
produtos e serviços no seu informativo  
AFAzeres: (61) 3345-1263 e 3245-6876.

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

Novos Associados e renovação de cadastros

Torne sua festa ou encontros mais bonito ainda. Faça no Espaço do Cerrado. 
Aqui, tudo é bonito e aconchegante. É gostoso e bem diferente. Salão de Festas 
– Espaço do Cerrado fica aqui, na Rua 16, Chácara 472, Lago Oeste – DF. Veja o 
site: www.espacodocerrado.com . Contatos com Elizabeth Borges de Farias pelos 
telefones (61) 99988-0712 / 99655-3232 /3368-3665.

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

Moda feminina e acessórios. Loja no Guará, QI 11, 
conjunto W, loja 3, Guará I. Contatos por telefone: (61) 
3382-5842 e (61) 98148-3941 (WhatsApp). Instagram:  
@lojaminamiss. Facebook: facebook.com/lojaminamiss 

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

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

Site moderno e contatos por WhatsApp

Vendem-se frações de Unidades Residenciais, em belo condomínio, no SMPW- 
Trecho 2, Quadra 7, Conjunto 3, Lote 8 - Park Way/DF, regularmente aprovado, estru-
turado, consolidado e, de excelente localização.

Interessados, podem contatar pelos Celulares/WhatsApp: (61) 98114-1188 
(Aliomar) e/ou  61-98161-1188 (Dora).

Venda - Residencial Piatã

- Cama solteirão, articulada eletrônica,  marca Pilates, pouco usada, estado de 
nova – Valor: R$ 3.500,00.

- Cadeira de rodas bem conservada - Valor R$ 500,00.
Aceito oferta. Contato: Kátia – (61) 98406-9230.

Venda - Diversos

A confiança presente
nos planos futuros.

(61) 3035.4400
relacionamento@regius.org.br

www.regius.org.br

É tempo de reunir os comprovantes e fazer a de-
claração do IRF 2020.

Estão disponíveis no Portal do Participante, as 
informações referentes ao saldo de empréstimos con-
tratados junto à Regius. Para acessar:

1. Clique no botão do Portal que fica no menu 
superior do site www.regius.org.br;

2. Selecione a empresa BRB - Banco de Brasília;

3. Digite a matrícula e a senha;

4. clique em Empréstimos>> Informe de 
Rendimentos do Empréstimo.

Vende-se cobertura em Cabo Frio – RJ, terraço, a 200m da praia, com 04 quar-
tos, 03 banheiros, 02 copas, mobiliada – R$ 600.000,00. Contatos: (61) 3380-1499 
e (61) 99991-1936 – ROSSINI.

Venda - Cobertura em Cabo Frio

Alugo loja comercial no Guará II, Quadra 26, Conj. B, loja 18, 165m2, alugada  
anteriormente, como Salão de Beleza – fones: (61) 3380-1499 e (61) 99991-1936. 
ROSSINI. 

Aluguel - Loja Guará

Caso tenha esquecido a  sua 
senha, pode recuperá-la na 

opção “Esqueci Minha Senha” 
ou se ainda não a possui, entre 

em contato com a Regius.

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

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

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

Abril/2020 425.694,94 1.124,81 55.995,08

Maio/2020 426.639,77 944,83 56.939,91
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Abril/2020 = 0,18      Maio/2020 = 0,15

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020

1. Saldo em Caixa 318 1.331 306

2. Saldo em Conta Corrente 3.012 4.357 5.574

3. Saldo em Aplicações Financeiras 775.485 742.538 774.545

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 448.202 423.231 424.570

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 327.286 319.307 349.975

4. Imóvel 677.391 677.391 677.391

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

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

TOTAL 1.456.206 1.425.617 1.457.816

NOTA: Os dados desta demonstração foram extraídos dos balancetes de janeiro, fevereiro e março/2020.


