
Sinceramente, estamos em novos 
tempos. É! Eles chegaram e são mes-
mo diversos e ameaçadores como se 
anunciavam: “Os tempos são chegados, 
é o fim dos tempos, é o fim do mundo 
etc.” – Aquelas profecias apocalípticas, 
que sempre voltam no cotidiano popular . 
Dizem que elas estão ligadas às religiões. 

Então um pouco de religião – sem 
proselitismo: 

“Um dia, Deus, em seu inesgotável 
amor, permitiu que o homem visse a ver-
dade transpor as trevas.  Esse dia foi o 
advento do  Cristo. Depois da luz viva do 
Redentor, as trevas voltaram. Após alter-
nativas entre a verdade e obscuridade, 
o mundo novamente se perdia. Então, 
semelhantes aos profetas do Antigo Tes-
tamento, os Ministros do Senhor se pu-
seram a falar e a vos advertir: “O mundo 
está abalado em seus alicerces; o trovão 
ribombará. Sede firmes!” 

Estamos, sim, atravessando um perí-
odo de horror talvez jamais visto na Terra. 
Os povos estão apavorados. Os cientis-
tas e especialistas ainda perdidos – con-
quanto totalmente entregues às pesqui-
sas em busca de uma vacina, remédios 
ou procedimentos capazes de derrotar 
esse monstro invisível, insidioso, astuto 
e letal. Há grandes incertezas neste ponto 
da caminhada, e não se vê luz alguma, 
nem no fim do túnel. Desconfortável sen-
timento de insegurança e medo já invade 
nossas almas e nossas mentes, já con-
turbadas algumas.  
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Aposentados e Pensionistas do BRB

Alterou-se o convívio social. Já não tole-
ramos os noticiários na TV ou no Rádio. Não 
mais chá da tarde nem o pastelzinho na es-
quina. Talvez a grande maioria dos que  saem 
às ruas e ao comércio esteja procurando 
uma fuga para não admitir a cruel realidade 
e fingir que, pela sorte, se torne inatingível. 
Ouros acham que a indiferença os torna in-
vulneráveis. Um sentimento utópico, em que 
se comprazem. 

Nossas reuniões, assembleias e semi-
nários se fazem online. Nossos encontros, 
agora, são no faz de conta, são virtuais, na 
frieza da tecnologia, sem sentimentos de 
emoções nem de constrangimentos. Somos 
meramente formais, dentro de um tabuleiro, 
como peças de consenso. Já não há o de-
bate caloroso, conveniente e saudável. Não 
vemos mais o sorriso dos alegres nem o mau 
humor das caras feias. Só o prático e o for-
mal! O suficiente! E basta! 

Mas benditos sejam a tecnologia e o 
WhatsApp! Foi nessa via que aconteceu 
a última AGO, onde foram aprovadas as 
Contas e Relatório de Atividade do exer-
cício de 2019, bem como realizadas as 
eleições para a nova gestão da AFABRB, 
que vigerá durante o triênio 2020/2023. 
É a nossa Associação com a cara um 
pouco renovada, reestilizada – um up-
grade na compleição e na silhueta da 
nova governança. 

Desta feita, apesar das ameaças ru-
morosas estampadas na pandemia da Co-
vid-19, que lamentavelmente é uma reali-
dade inarredável nos caminhos da nossa 
Organização e de outros organismos, ain-
da assim acreditamos que encontraremos 
a AFABRB apta e pronta para os desafios 
que se apresentem nessa nova jornada, 
graças à garra, dedicação, competência 
e comprometimento dos novos gestores, 
assim como o fundamental apoio do seu 
quadro de associados, que ao longo do 
tempo a sustentaram. 

Felicitamos, aqui, a chegada desses 
novos companheiros, ao tempo em que 
parabenizamos a todos pela grata oportu-
nidade de trabalharem por nossa querida 
AFABRB. 

Saudações!

Ainda não é o fim do mundo Ainda não é o fim do mundo 
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Das 09h00min horas do dia 28/04/2020, até as 17h00min horas do dia 29/04/2020, foi  realizada a Assembleia Geral Or-
dinária da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A- AFABRB,  
com a participação de  152 (cento e cinquenta e dois) associados, conforme listas eletrônicas  de presenças, aqui integradas na 
forma de anexos. O Conselheiro Dorival Fernandes Rodrigues, Presidente da AGO, através de vídeo postado no whatsapp da AFA-
BRB,  deu por instaurada a  Assembleia, no horário acima referido, fazendo a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito: 
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  Convocamos os filiados da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A – AFABRB, para a Assembleia Geral Ordinária a reali-
zar-se, excepcionalmente, via whatsapp, nos dias 28/04/2020 (a partir das 09h00min horas) e 29/04/2020 (até as 17h00min 
horas), com a participação de qualquer número de associados,   para deliberar sobre os  seguintes assuntos da ordem do dia: 
1) tomar as contas dos administradores, examinar e  votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, tomar 
conhecimento do Relatório de Atividades de 2019 da Associação; 2. Eleger os Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
AFABRB e seus respectivos suplentes,  para o triênio 2020 a 2023 (Chapa única). A AFABRB informa que a AGO via whastapp 
é mais uma medida adotada  com vistas a preservar o isolamento social e  prevenir a contaminação pelo novo Coronavirus,  
especialmente por se tratar de Entidade composta integralmente por aposentados e pensionistas, pessoas de mais idade que 
integram o grupo de maior risco, cuja aglomeração presencial é inoportuna e descabida,  conforme amplamente divulgado pelas 
autoridades competentes de todas as esferas do País Brasília, 13/04/2020. Luiz de Oliveira Presidente.” Em seguida, teceu 
alguns comentários a respeito da AGO, passando de imediato a palavra ao Sr. Luiz de Oliveira, Presidente da Associação, a fim 
de que esse expusesse/esclarecesse os assuntos objeto de deliberação e para conhecimento dos associados. O Presidente 
da AFABRB passou então, a esclarecer os principais dados das contas de 2019, registrados nas demonstrações financeiras, 
colocadas para aprovação, bem como comentou, resumidamente,  o Relatório de Atividades de 2019 da Associação, e seu 
respectivo orçamento para o exercício de 2020.. Em seguida, o Sr.  Eurico Leal Junior (Presidente da Comissão Eleitoral) falou, 
brevemente, a respeito do processo eleitoral. As 17h00min horas do dia 29/04/2020, o Presidente declarou encerrada a presente 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, agradecendo a participação dos associados no pleito eleitoral, ao tempo em que declarou 
que o resultado das deliberações e dos votos da Eleição seria publicado oportunamente. De imediato, considerando que a As-
sembleia foi realizada de forma não presencial, através do whatsapp institucional, foram totalizados os resultados obtidos, sendo 
aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019., por cento e cinquenta 
e um (151) votos favoráveis e um (01) contra. Quanto à Eleição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para o triênio 
2020/2023, foi eleita com cento e cinquenta e um (151) votos a favor, e um (01) contrário, a CHAPA 01 UNIÃO E CONQUISTAS, 
com a seguinte composição: CONSELHO DELIBERATIVO: DORIVAL FERNANDES RODRIGUES – EFETIVO, EDSON FIRMINO 
LIMA – EFETIVO, EDUARDO ZACARIAS NETO – EFETIVO, LUIZ DE OLIVEIRA – EFETIVO, JOSE CESAR FERREIRA REBOUÇAS 
– EFETIVO, ALICE NOGUEIRA G. FERRACCIOLLI – SUPLENTE, CELIA DENISE GUIMARÃES AMARAL – SUPLENTE, MARIA DE 
LOURDES BATISTA – SUPLENTE, RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SANTANA – SUPLENTE, SEMIRAMIS REZENDE E SILVA 
M. CEZAR – SUPLENTE; CONSELHO FISCAL:  LUIZ DE FRANÇA NETO – EFETIVO, ELIOMAR DOS SANTOS LACERDA – EFETIVO, 
RUTE DE JESUS CAIXETA – EFETIVO. EGON SCHOENELL – SUPLENTE, FERNANDO DOS PASSOS CLARO – SUPLENTE, JOSE 
IBIAPINO LIMA SATURNINO – SUPLENTE.  A presente ata foi lavrada em duas vias pela secretária “Ad Hoc”, associada Maria 
de Lourdes Kruchak, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelos Presidente da AGO (Dorival Fernandes Rodrigues) , 
Presidente da AFABRB (Luiz de Oliveira ) e Presidente da Comissão Eleitoral (Eurico Leal Júnior). 

“União e Conquistas”: lema da nova gestão AFABRB
Nos dias 28 e 29 de abril 

ocorreu a eleição que referen-
dou a chapa União e Conquistas, 
única apresentada para compor 
os conselhos Deliberativo e 
Fiscal da AFABRB. O processo 
aconteceu de forma transparen-
te, por voto livre e democrático, 
conforme amplamente divulgado 
por edital enviado via WhatsApp 
e E-mail para os Associados.

A AGO que pautou a eleição 
para a nova gestão da AFABRB 
aprovou também as contas e o 
Relatório de Atividade do exercí-
cio de 2019. Votaram 151 asso-
ciados, sendo 150 votos válidos 
e uma abstenção, conforme a 
ata que reproduzimos na ínte-
gra nesta página. No documen-
to constam a nova composição 
do Conselho de Administração 
(CONDE) e do Conselho Fiscal 
(CONFI). De acordo com o Es-
tatuto da AFABRB, os conselhei-
ros eleitos nomearam a Diretoria 
Executiva para comandar a As-
sociação, com mandato abran-
gendo o triênio de 2020/2023.

Destacamos que a Diretoria 
Executiva empossada no dia 
12/05 tem a seguinte compo-
sição: Luiz de Oliveira - Diretor 
Presidente; Germires Felix Dan-
tas - Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro;  e  Raimundo Nonato 
Martins - Diretor de Comunica-
ção e Promoção Social.

Acima, trasncrição da ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO, que 
aprovou as contas e Relatório de Atividades do exercício de 2019, e realizou a 
eleição para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da AFABRB, para sua 
nova gestão no triênio 2020/2023. 

Em harmonia com o Conse-
lho Deliberativo e transparência 
junto ao Conselho Fiscal, a nova 
gestão da AFABRB registra algo 
inusitado, visando a preserva-
ção da saúde de associados e 
colaboradores:

O desejo era efetivar a pos-
se dos colegas eleitos em ses-
são solene, como aconteceu 
nas gestões mais recentes. Nas 
últimas solenidades de posse,  
contamos com as honrosas 
presenças de colegas e gesto-

res das empresas coligadas do 
Complexo BRB, os quais com-
pareciam para prestigiar e saudar 
os companheiros eleitos. Assim, 
o início de cada gestão vinha ex-
pressando salutar orgulho e ines-
timável satisfação à AFA, numa 
evidente demonstração de apoio 
à nobre causa da entidade que 
congrega e representa os apo-
sentados do BRB. 

Tínhamos, portanto, a alegre 
saudação dos representantes da 
BRBCARD, BRB SEGUROS, RE-

GIUS, SAÚDE BRB, AABR e do 
próprio Banco de Brasília, espe-
cialmente. Isso sempre foi motivo 
de contentamento e estímulo à 
continuação, cada vez mais me-
lhorada, das relevantes atividades 
da nossa querida Associação.

Porém, de forma lamentável, 
temos agora uma enorme pedra 
no meio do caminho – o novo 
coronavirus – que não só cas-
sa nossos encontros  e alegrias, 
mas também impiedosamente 
nos ameaça de morte e de dor.

E é, essencialmente por isso, 
que não tivemos, na posse dos 
colegas eleitos, o brilho nem  o 
afago de companheiros de lon-
gas parcerias, cujo incondicional 
apoio tem encorajado a caminha-
da da AFABRB na sustentação do 
sua nobre missão.

Assim, distantes fisicamente, 
mas com afeto e compromisso, 
saudamos os novos e antigos 
parceiros.

Um aceno fraternal marca o 
início dessa nova jornada!

Diante de situação inusitada, aceno solidário na posse
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Entre Aspas

BRB diminui impactos econômicos da crise em Brasília 

A AFABRB, na condição de entidade de ca-
ráter associativo, sente-se no dever de ex-
pressar ideias e sentimentos 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 matérias já publicadas na mídia – 
aquelas  pontuais, de oportunidade. 

A pandemia de covid-19 impôs desafios e difi-
culdades a todos os brasileiros. Além do temor em 
relação à doença, o novo coronavírus impactou 
diretamente nos negócios e no sustento dos ci-
dadãos. Diante desta situação, o Banco de Brasília 
(BRB) criou o Supera-DF, um abrangente progra-
ma com o objetivo de oferecer aos clientes – pes-
soas físicas e jurídicas – soluções para minimizar 
os efeitos econômicos provocados pela crise.   

Pouco tempo depois do lançamento do pro-
grama, o BRB decidiu ampliá-lo. Até o momento, 
já foi disponibilizado R$ 1,6 bilhão. “A demanda 
tem sido grande e o BRB, como banco oficial do 
DF, trabalha com foco total para colaborar com as 
empresas e as pessoas de Brasília nesse difícil 
momento que todos estamos enfrentando”, afir-
ma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. 

 Entre as ações do Supera-DF, está a suspen-
são de 90 dias na cobrança de contratações já 
realizadas. Nessa modalidade, o prazo do con-
trato permanece o mesmo e os encargos prorro-
gados são recalculados e incorporados ao saldo 
devedor. E, no caso dos clientes PF, o BRB é o 
único banco que incluiu a modalidade de crédi-
to consignado no programa de suspensão de 90 
dias dos pagamentos de operações. 

  Para os empresários que desejam investir, 
o Supera-DF oferece até dois anos de carência 
e 120 meses para pagar, com juros a partir de 
0,92% ao mês. Para capital de giro, a carência é 
de até 12 meses, e o cliente paga em 48 vezes 
com juros mensais a partir de 0,80%. 

No caso do BRBCard, o banco também ofe-
rece condições diferenciadas. É possível parcelar 
a fatura do cartão em até 12 vezes, com taxas a 
partir de 4% ao mês. O cliente pode, ainda, nego-
ciar as dívidas com atraso superior a 65 dias com 
taxas mensais a partir de 1%.   

Todo esse pacote de medidas só foi possível 
graças ao esforço do BRB, que tem se empe-
nhado ao máximo para que a análise de crédito 
não demore mais do que 72 horas. “Estamos 
trabalhando duro para ajudar o DF a superar os 
impactos econômicos da pandemia do novo co-
ronavírus. Como banco público, nosso papel é 
estar ao lado do povo e das empresas do Distrito 
Federal”, afirma o presidente do BRB.

Lançado em março, o programa Supera-DF oferece um abrangente pacote de soluções, como o crédito com carência 
de até dois anos para pagar. Matéria publicada no Correio Braziliense, versão on line de 11 de maio, reporta outras 
ações do programa, entre as quais a suspensão por 90 dias de cobrança de contratações realizadas antes da crise. 

Saiba como aderir ao programa Supera-DF
Pessoa Jurídica 

Passo 1: Caso ainda não seja cliente BRB, recolha toda a documentação necessária para abertura 
da conta:  a) RG e CPF dos sócios e responsáveis, bem como comprovante de Renda (última declaração 
de imposto de renda) e comprovante de residência atual (máximo três meses) de cada um; b) Com rela-
ção à documentação da empresa, EXTRATO de movimentação de conta corrente dos últimos 6 meses e 
COMPROVANTES de movimentação de meios de pagamento dos últimos 6 meses (maquinetas de cartão, 
boletos, entre outros).

Passo 2:  Encontre  no final da primeira página do link Supera-DF uma agência especializada no setor 
de atuação da sua empresa (campanhas.brb.com.br/superadf/pj.html).

Passo 3: Vá até a agência com toda a documentação. Se preferir, você também pode abrir a conta 
sem sair de casa. Basta baixar o App BRB Conta no Google Play ou App Store. No aplicativo, você terá, 
no celular, todo o processo de abertura de conta, fornecimento da documentação necessária e acompa-
nhamento da aprovação do crédito. 

Passo 4: acesse no link do Supera-DF como contratar a modalidade de crédito mais adequada para 
você. 

Pessoa Física  
Passo 1: Caso ainda não seja cliente, baixe o App BRB Conta e faça o seu cadastro. Você precisará 

apenas dos seus documentos pessoais e dos comprovantes de renda e de residência. A solicitação será 
analisada em até cinco dias úteis.  

 Passo 2: acesse o link do Supera-DF e veja a modalidade de crédito mais adequada para você. 

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.

Taxas do Consignado BRBSERV

O BRB oferece empréstimo consignado com 
taxas de 0,95% ao mês  e  isenção do IOF até 
03/07/2020, na contratação do BRBSERV para 
os empregados e aposentados do Banco.

É uma excelente oportunidade com taxa bai-
xa e sem a incidência do IOF. 

Para maiores informações e simulação do 
BRBSERV consulte Celice Monteiro da Silva (Ge-
rente Geral - Agência Central), telefones: 3412-
8360 e 99942-4503 ou entre em contado pelo 
E-mail: celice.silva@brb.com.br .

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
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Dados cadastrais

Informes Regius

Lembramos que a partir do pró-
ximo ano todos os aposentados e 
pensionistas passarão a receber a 
antecipação do 13º salário no mês 
de junho. De acordo com o disposto 
em comunicado da Regius, a nova 
data representa o melhor para o 
plano do participante e para a sus-
tentabilidade da Entidade, no cum-
primento das exigências dos órgãos 
reguladores.

Antecipação do 13º 
Em meio a tantas preocupações 

uma notícia que nos traz alívio:
Acesse o PORTAL DO PARTICI-

PANTE no site www.regius.org.br 
e utilize a sua senha para acessar a 
área restrita onde é possível fazer 
uma simulação de empréstimos sem 
cobrança de IOF.

Nos momentos mais difíceis é 
bom poder contar com um aporte fi-
nanceiro com taxa zero.

Conforme divulgado no AFAzeres 
do mês passado, manter o cadastro 
de Participante atualizado junto à Re-
gius é a garantia de que os cálculos 
atuariais estão sendo projetados com 
base correta. A atualização cadas-
tral é importante para que a Regius 
possa chegar até você. Para fazer o 
recadastramento, utilize o aplicativo 
Regius Mobile ou o Portal do Parti-
cipante do site www.regius.org.br .  

“Prezados Participantes,
O mundo entrou em transforma-

ção, a crise pandêmica poderá mu-
dar a sociedade e o comportamento 
das pessoas, mas o seu futuro está 
sendo cuidado pela sua Entidade de 
Previdência. Embora distantes fisica-
mente neste momento, estamos cui-
dando de perto dos investimentos do 
seu Plano. Estamos acompanhando 
informações e analisando os reflexos 
da crise do coronavírus, monitorando 
a conjuntura econômica e gerencian-
do o impacto nos investimentos. Em 
que pese o impacto do risco sistêmi-
co na rentabilidade dos investimen-
tos, a crise gerou oportunidade de 
novos investimentos e a turbulência 
da economia mundial gerou ações 
dos governantes do mundo.

O banco central do EUA anun-
ciou medidas de injeção de liquidez 
no sistema financeiro norte-america-
no que totalizam US$ 2,3 trilhões. Na 
Europa, houve um acordo para a libe-
ração de um pacote de 5oo bilhões 
de euros, com o objetivo de tentar 
diminuir os impactos econômicos da 
pandemia na região. Essa é a tônica 
de todos os países do mundo, in-
cluindo o Brasil, para buscar reduzir 
o impacto decorrente da pandemia 
na economia, no intuito de ter uma 
recuperação mais rápida.

Por fim, ocorreu a reunião da 
Opep+ com a participação da Rús-
sia, na qual os membros chegaram 
a um acordo de redução da pro-
dução de petróleo no curto prazo. 
Contudo, não foi suficiente para re-
duzir a queda do preço do petróleo, 
pois há dúvidas quanto à demanda 
pelo produto.

Informações recentes sobre o 
coronavirus no Brasil ainda demons-
tram crescimento de infectados e 
letalidade próxima a 7%. Por outro 

Diligência e transparência na gestão dos ativos 
Em artigo assinado pelo Diretor Financeiro Marcello Furlanetto Gomes, a Regius tran-
quiliza os participantes quanto aos planos por ela administrados. A seguir, transcreve-
mos o texto do informativo PALAVRA DO GESTOR, publicado em abril/2020.

lado, também são crescentes os 
números de recuperação da saúde. 
Há movimentos de países para rea-
bertura das economias, o que pode 
gerar melhoria nas expectativas de 
recuperação econômica no mundo.

No mês de abril, o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) publicou 
relatório com previsões para a eco-
nomia mundial para 2020 e 2021. 
A projeção é de queda da economia 
global em 3% para 2020 e cresci-
mento de 5,8% para 2021. Para o 
Brasil, a queda projetada é de 5,3% 
e crescimento de 2,9% para 2020 
e 2021, respectivamente. O merca-
do financeiro local prevê para este 
ano uma queda do PIB de 2,96% e 
aumento de 3,10% para o próximo. 
Portanto, apesar das dificuldades 
para este ano, a perspectiva é de 
melhora para o seguinte.

O patrimônio gerido pela REGIUS 
tem predominância de investimento 
em Renda Fixa e sua maior parte em 
títulos públicos, como pode ser visto 
na composição da carteira dos pla-
nos de 2020:

A alocação em ativos de Renda 
Fixa, em empréstimos (apenas nos 
Planos BD-01, CV-03 e CD-04) e em 
imóveis (apenas no Plano BD-01) 
monta 96% do total do patrimônio 
administrado pela Entidade. A estra-
tégia de investimento adotada, as-
sociada ao casamento entre o ven-
cimento dos ativos e o pagamento 
de benefícios futuros de cada Plano, 
gera maior capacidade de resistir às 
flutuações de preços, decorrentes de 
crises econômicas e financeiras.

O momento de crise abriu a 
oportunidade para a compra de tí-
tulos públicos, com taxa superior à 
meta ou referência de rentabilidade 
dos planos, e de títulos privados 
DPGE (emitidos por bancos que de-
tém garantia do Fundo Garantidor de 
Crédito), também com rentabilidade 
superior à meta atuarial dos planos. 
As alocações assertivas minimiza-
ram os impactos da cise sobre os 
ativos de Bolsa e dos títulos com 
marcação a mercado.

O aproveitamento  da oportuni-
dade de compra de ativos com taxas 
maiores só foi possível porque os 
planos estavam com boa liquidez. 
Com isso, além de comprar novos 
ativos com taxas maiores, não pre-
cisará desfazer de ativos, em um 
momento de baixa de mercado. 
Planos de previdência têm perfil de 
longo prazo, portanto têm tempo 
para esperar a superação da crise 
pandêmica e volta do melhor cenário 
econômico, sem a necessidade de 
vender ativos.”

O Diretor Financeiro da Re-
gius, Marcello Furlanetto Gomes, 
termina  seu artigo reforçando “o 
compromisso da Entidade  com a 
diligência e com a transparência 
na gestão dos ativos.”

Empréstimos sem IOF 

Considerando o isolamento 
social recomendado pelas autorida-
des como medida de enfrentamento 
à epidemia do COVID19; conside-
rando, nossa situação de entidade 
composta por usuários do grupo 
de risco; considerando a questão 
de não atendimento presencial pelo 
Sindicato dos Bancários, visando 
diminuição do fluxo de pessoas no 
prédio,  estamos realizando algu-
mas adequações  no expediente da 
Associação, ou seja:

A partir de 25/05/2020 até o fi-
nal do isolamento social, estaremos 
atendendo em horário reduzido, das 
12:00 às 17:00 horas, de segunda 
à sexta feira;

Em caso de necessidade (fora 
do horário de expediente acima), 
estaremos à disposição nos se-
guintes celulares:

• (61) 9.8211-9955 
 (Lourdes) 
• (61) 9.8202-5960 
 (Laura)   
• (61) 9.9978-3656 
 (Luiz de Oliveira)

AFABRB

Alteração do 
expediente na
nossa sede

Livro do Mês
A sinopse do Livro do 

Mês (Os Belos e os Maldi-
tos, do escritor F. Scott Fitz-
gerald) está na versão on line 
do informativo AFAZeres, no site:  
www.afazeres.inf.br .

Encontro com Arte  
Nosso ENCONTRO COM ARTE 

continua adiado por tempo indeter-
minado, por causa da pandemia do 
novo coronavirus. Esperamos, em 
breve, poder compartilhar mais uma 
vez experiências e sorrisos.

Mais de 
2000 títulos es-
tão disponíveis 
para emprésti-
mo na Biblio-
teca AFABRB, 
localizada no 
térreo do prédio 
do Sindicato dos Bancários de 
Brasília. Neste tempo de qua-
rentena, solicite emprestados 
livros com variados temas do 
conhecimento e LEIA EM CASA.
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Saúde BRB

Campanha de Vacinação
A Campanha de Vacinação da 

Saúde BRB, que teve início no dia 08 
de abril, na AABR, encerrou-se no dia 
16 deste mês. Foram vacinadas cer-
ca de 5.700 pessoas, funcionários 
ativos e assistidos do Banco de Bra-
sília de Brasília; também foram be-
neficiados servidores das empresas 
coligadas - o complexo BRB - titu-
lares da nossa Caixa de Assistência 
e seus dependentes. Só lembrando 
que este ano a vacinação foi ante-
cipada, acompanhando a companha 
da rede pública, que também come-
çou mais cedo, vacinando, primei-
ramente, os profissionais de saúde 
pública, depois os idosos e outros 
grupos de risco.

“VACINA” CONTRA FAKE NEWS - 
Aproveitamos este gancho para to-
car em um assunto polêmico, aqui 
no nosso informativo AFAzeres: Já 
faz alguns anos que surgiu um mo-
vimento – impulsionado pelas redes 
sociais – em que grupos resisten-

tes à aplicação de vacinas contra 
doenças, até então já controladas, 
afirmam que elas não são eficazes, 
e, até mesmo, acabariam originando 
outras doenças. 

A polêmica não se restringe 
apenas ao Brasil. Infelizmente, em 
todo o mundo tem crescido assus-
tadoramente o número de pessoas 
que acreditam em tais afirmações. 
Há quem diga, inclusive resgatando 
antigas crendices, que a vacinação 
é uma forma de controle do gover-
no sobre a população. VACINAS, na 

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 junho

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 

01/06
FERNANDO DOS PASSOS CLARO 
HUGO CABRAL DE OLIVEIRA
02/06
JOÃO DAMASIO FILHO 
JOSÉ IBALDI MENDES 
MARIA LUIZA FERREIRA
PÉRSIA TERESA PRADO DE ALVARENGA 
ROBERT MATOSINHOS GOMES
04/06
CÉLIA SARAIVA MIRA VASCONCELLOS 
05/06
LUIZ ARAÚJO SIQUEIRA 
YARA TOLEDO WERNECK MATTA 
06/06
SYLVIA FIGUEIRA DA SILVA
07/06
ANTÔNIO CARLOS ROSSI 
HEBER LUIS MATIAS 
LUIZ HUMBERTO ABREU ANDRADE
08/06
AÉCIO BITTENCOURT OLIVEIRA 
CRISTIANE DE SOUZA BALDO
FRANCISCO DE SOUSA BARROS
GERALDO MAGELA COSTA
09/06
AVILMAR ANDRADE DA SILVA
FRANCISCO LUCIEN GOMES

10/06
JESSE ALTOE
11/06
BÁRBARA BRANDÃO BASTOS DE QUEIROZ 
REGINA ARAÚJO DE MELO 
12/06
LÚCIA MARIA PONTE DOS SANTOS 
LUCIMAR BARBOSA SILVA 
13/06
ANTÔNIO AILTON BATISTA DE OLIVEIRA
CÉLIA PAIVA WEILER
DULCE DE MATOS CARPANEZ
14/06
REGINA GONÇALVES LEITE DE VASCONCELOS
VALDIR DE OLIVEIRA 
15/06
IARA GUIMARÃES NAVES
16/06
ANÍBAL BARCA GONÇALVES TEIXEIRA 
EDNA LÚCIA LIMA CASSIANO 
NEWTON XAVIER
PAULO RENATO BRAGA
17/06
ANA LÚCIA FERNANDES MARANHÃO
MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA
MARIA CÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA 
NEIDE ROSA RIBEIRO FONSECA 
RENATO VIEIRA MAIA 

18/06
ELIZABETH SILVA OLIVEIRA 
JOÃO BATISTA DIAS
SIDNEI FERREIRA DE MENDONCA
19/06
ODÍLIA BATISTA ALVES DOS SANTOS
20/06
EDILSON BASSUL 
ELIOMAR DOS SANTOS LACERDA
JOÃO BATISTA MACHADO DE CARVALHO
LEONEL DE SOUSA MONIZ 
LUIZ DE OLIVEIRA 
21/06
JOÃO BATISTA DE PAULA 
22/06
DELNEI DE ABREU ANDRADE 
PEDRO INÁCIO DE ANDRADE 
RUTE DIAS BRITO ARAÚJO 
23/06
ACÁCIA MARIA RODRIGUES MORAES
LILIAN CERES ARNT SARAIVA 
24/06 
JESUÍNA APARECIDA LULA BARROS 
JOÃO BATISTA DA SILVA 
MARIA ILDÉRICA DE MORAIS MARTINS
25/06
THEREZINHA CARDOSO MACHADO 
VANESSA DOS SANTOS LIMA RAEDER RIBEIRO

26/06
FERDIMANDO CERQUEIRA 
IRANY FERNANDES DA SILVA ARAGÃO
SEMIRAMIS REZENDE E SILVA MAGALHÃES CEZAR
27/06
DENISE ALVES DE CASTRO 
28/06
AIDE GOMES DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA 
MARIA DILMA MOURA SANTOS
OCTHUGAMYS BAYLÃO NETO 
29/06
PEDRO ALCINO DE DEUS
30/06
AFONSO CARVALHO DA SILVA

maio o sorteado foi EDSON LUIZ DA SILVA, 
aniversariante do dia 09/05.

Por causa da pandemia da 
Covid-19, o atendimento presen-
cial na Clínica SAÚDE BRB está 
modificado, temporariamente. Im-
portante que o interessado tenha 
informações antecipadas para o 
agendamento, através do telefone 
(61) 3029-6363.

Para saber mais detalhes so-
bre como utilizar os serviços pres-
tados pela equipe interdisciplinar. 
da Clínica, recomendamos visitar o 
site www.saudebrb.com.br .  

Os serviços são disponibiliza-
dos de forma personalizada, desde 
o acolhimento ao cuidado e, caso 
necessário, encaminhamento a es-
pecialistas credenciados. 

A Clínica SAÚDE BRB oferece 
atendimento por psiquiatras, geria-
tras, ginecologistas, urologistas, 
médicos de família, clínicos gerais, 
enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, nutricionistas. Portan-
to, os procedimentos se diversifi-
cam em Consultas, Grupos Operati-
vos, Pronto Consulta, atendimentos 
em Psicologia, Nutrição, Pós-Con-
sulta, Atendimentos Domiciliares e 
Assistência Social. 

Após o agendamento pelo te-
lefone (61) 3029-6363, você pode  
usufruir os benefícios colocados à 
sua disposição. A Clínica funciona 
de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h 
SGAS 902, Edifício Athenas, Entra-
da A, Sala 215. 

Clínica Saúde BRB

Alterações no 
atendimento

verdade,  SALVAM VIDAS! A disse-
minação das fake news a respeito da 
importância da vacinação tem com-
plicado a saúde pública global.

O boicote recente à vacinação 
não influencia somente na saúde de 
quem opta por não se imunizar, mas 
também na saúde de quem está ao 
seu redor. A prova disso são as epi-
demias de doenças que já estavam 
controladas em países da Europa e 
América. Infecções que pareciam 
perdidas no tempo voltaram a nos 
assombrar, somando-se a novas 
ameaças, como a COVID-19 (que 
ainda não tem vacina), e impactando 
pesadamente todo sistema de saúde.

Não podemos “dar bobeira”. 
Todo o cuidado é pouco! Procure 
prestar sempre atenção às campa-
nhas de vacinação. Na dúvida, pro-
cure o posto de saúde mais próximo.
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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 2.208.555.130,53 (1,20) 0,06 2,10 IPCA + 5,00% a.a

Plano CD-02 75.078.797,97 0,45 2,00 72,99 IPCA + 4,50% a.a

Plano CV-03 377.096.323,55 (2,96) (2,17) (79,20) IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-Metrô-DF 48.617.005,67 (3,33) (2,44) (89,05) IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-05 4.853.290,15 (2,46) (1,65) (60,22) IPCA + 4,50% a.a

PGA 73.401.870,68 0,69 2,25 82,12 IPCA + 4,50% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 2.787.602.418,55
Deficit do mês de março/2020: (R$30.225.662,12)

Resultado acumulado até março/2020 (defict): (R$ 17.305.266,98) 

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de março 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 declaração do IRF 2020.
Estão disponíveis no Portal do Participante, as informações referentes ao 

saldo de empréstimos contratados 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

Os valores referentes aos benefícios 
pagos já estão disponíveis o Portal do 
Participante e, também, serão encaminha-
dos pelos Correios. 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

Março/2020 424.570,00 1.339,11 54.870,27

Abril/2020 425.694,94 1.124,81 55.995,08
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Março/2020 = 0,24      Abril/2020 = 0,18


