
Prossegue a saga. É luta que se-
gue. A vida continua em ritmo ace-
lerado em busca da firmeza e da 
sustentação do status quo. Contudo, 
esperamos mudanças para melhor. É 
a força do progresso que se impõe 
inevitavelmente por onde campeiam 
os ventos da modernidade. Quanto 
mais o ser humano se moderniza, 
mais se torna esclarecido e exigente. 
É a busca pelo cada vez melhor. É a 
ânsia do aperfeiçoamento, que é inata 
em todos os componentes das socie-
dades rurais ou metropolitanas.

Anos atrás, na atividade laboral 
que nos marcou a alma com zelo e 
ética, vivíamos em zona de conforto, 
decorrente da natureza das atividades 
que abraçamos e desempenhamos, 
com afinco e muita garra, em meio a 
grupos de colegas e amigos da jorna-
da. Essa era a nossa satisfação pro-
fissional – o nosso prêmio pelo sabor. 

Uma vez aposentados, sentimos,  
de imediato, um afastamento com-
pulsório do modo de vivermos. Era a 
nossa própria vida apartada de nós. 
Em muitos colegas, sentia-se um va-
zio inexplicável! Afinal, encerramos 
nossa corrida e finalizamos nossa 
caminhada laborativa! Tornamo-nos 
livres das normas, das regras, das 
exigências e do perfeccionismo pro-
fissional que nos faziam valentes e 
fortes, pela coesão. É notável! Aca-
bávamos de construir os desígnios e 
a missão do nosso querido BRB. Teria 
sido uma glória! Por fim, percorremos 
o trecho inteiro! Então, não era para 
estarmos todos felizes, risonhos e 
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satisfeitos? Sim. Mas faltava algo muito 
significativo. O que seria?

Foi com tal sentimento que colegas 
admiráveis e irrequietos resolveram 
fundar a nossa querida Associação. A 
AFABRB tornou-se o agradável refú-
gio do nosso saudosismo e da nossa 
nostalgia, do sorriso franco e daquela 
alegria regiobancária – velhos tempos, 
belos dias!

Mas novos ideais surgiram para di-
namizar o talento, a intelectualidade e o 
poder de realizações (nobres e necessá-
rias) dos nossos colegas gestores de en-
tão. Mais tarde, embarcamos, também, 
nesse glorioso entusiasmo. Recebemos, 
assim, o bastão do trabalho renovador e 
edificante que, com firmeza e amor, vem 
aperfeiçoando a AFABRB a cada dia. Es-
perávamos, agora, no término da atual 
gestão, encontrar companheiros deste-
midos a quem passássemos esse bastão 
das conquistas e da união. Estranhamen-
te, ou talvez pelo excesso de confiança 
na governança atual, nossos colegas não 
compareceram para formar chapas que 
disputassem as eleições de abril próximo. 
Apenas uma chapa foi registrada (chapa 
única). Desse modo, a nova gestão da 
AFA terá um toque de continuidade, pela 
recondução de alguns colegas da admi-
nistração atual. Porém, estampa-se uma 
louvável renovação, com a achegada de 
novos e valiosos membros, que compo-
rão o futuro comando da nossa querida 
Associação. Portanto, as candidaturas 
registradas são as que estão na Chapa 
UNIÃO E CONQUISTAS, que divulgamos 
na página 2 deste informativo. Vamos em 
frente! Saudações.

Eleições da AFABRB
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Um “mimo” da AFABRB especialmente pra você! 
Caros colegas, aqueles que não compareceram à confraternização no mês de dezembro, deixaram de  

receber uma bela toalhinha com a logomarca da AFABRB.
Informamos  que ainda restam algumas em nossa sede (prédio do Sindicato dos Bancários). Se você tiver 

interesse em  ganhar uma, pegue aqui conosco. Aproveite e visite sua segunda casa; aí, tomamos um cafezinho.

Chapa Única nas Eleições AFABRB 2020
Nas eleições da AFA, que 

acontecerão em abril próximo, 
só tem uma chapa de candida-
turas inscrita, portanto, sem re-
gistro de concorrentes.

Só foram registrados os can-
didatos que compõem a Chapa 
01 – UNIÃO E CONQUISTAS.

A AFABRB informa que houve 
farta divulgação sobre o sufrágio 
de abril deste ano. Foram feitas 
divulgações no site, por e-mail e 
no informativo AFAZERES.

Entendemos que deveriam 
aparecer mais chapas para con-
correr. Felizmente, a Chapa 01 – 
UNIÃO E CONQUISTAS é formada 
por colegas da atual gestão, que 
admitiu inovação com a presença 
de novos colegas para compor a 
nova administração da AFA.

Divulgaremos a quantidade 
de votantes no site: www.afabrb.
org.br. Aguardemos o sufrágio!

Livro do Mês
A sinopse do Livro do 

Mês (Um Mundo Transpa-
rente, do escritor australiano 
Morris West) está na versão 
on line do AFAZeres, no site:  
www.afazeres.inf.br .

Mais de 2000 títulos estão 
disponíveis para empréstimo 
na Biblioteca AFABRB, localiza-
da no térreo do prédio do Sindi-
cato dos Bancários de Brasília. 
A nossa biblioteca conta com 
obras de variados temas do 
conhecimento. Leia in loco ou 
tome emprestados livros do 
seu interesse intelectual. 

O Encontro com Arte está de volta!

Informe da Comissão Eleitoral 

A Comissão Eleitoral, constituída para elaborar/conduzir o REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA AFABRB -TRIÊNIO 2020/2023, formada  pelos associados Eurico Leal Ju-
nior, Ademir Borges e Maria de Lourdes Kruchak, no uso de suas atribuições, informa o recebimento do pedido 
de inscrição da seguinte chapa para concorrer ao processo eleitoral: CHAPA 01 - UNIÃO E CONQUISTAS.

Membros Efetivos 

• DORIVAL FERNANDES RODRIGUES 
• EDSON FIRMINO LIMA 
• EDUARDO ZACARIAS NETO 
• LUIZ DE OLIVEIRA 
• JOSÉ CÉSAR FERREIRA REBOUÇAS 

CONSELHO DELIBERATIVO

Membros Suplentes 

• ALICE NOGUEIRA G. FERRACCIOLLI 
• CELIA DENISE GUIMARÃES AMARAL 
• MARIA DE LOURDES BATISTA
• RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SANTANA
• SEMIRAMIS REZENDE E SILVA M. CEZAR

CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos 

• LUIZ DE FRANÇA NETO 
• ELIOMAR DOS SANTOS LACERDA 
• RUTE DE JESUS CAIXETA 

Membros Suplentes
• EGON SCHOENELL 
• FERNANDO DOS PASSOS CLARO 
• JOSE IBIAPINO LIMA SATURNINO 

Lamentamos a ausência de outras chapas, a fim de tornar o processo mais dinâmico e competitivo.
AFABRB/COMISSÃOELEITORAL  –  Fones (61) 3345-1263 ou 3345-0490 

Nosso ENCONTRO COM ARTE retorna neste mês de 
março, com a primeira aula  dia 25 (quarta-feira), sob 
a coordenação da Professora Luzia Águida, será desen-
volvido. O tema escolhido foi AGULHEIRO DE CORUJAS, 
utilizando técnicas de patchwork mais cartonagem, con-
fecção de fuxicos cheios e bichinhos com fuxicos.

MATERIAL/UTENSÍLIOS UTILIZADOS: Retalhos de 
tecido de algodão liso e floral, padrões variados, para 
a  base, corujas e fuxicos do cento; olhinhos de acrí-
lico; pérolas tamanho médio; plumante; papelão  cinza; 
linha/agulha; linha de pesponto; pincéis/cola branca; cola 
quente/bastões;

PASSO A PASSO: 1) Forrar o lado de cima da base, 
com o tecido liso, usando cola branca, dobrando a so-
bra para trás. Fazer o acabamento com o feltro, con-
forme orientação; 2) Com as oito corujas já costura-
das, dobrar a parte  relativa ao bico, formando o rosto 
e prender na parte frontal interna com a cola quente;  
3) Encher com o plumante, fazer um alinhavo no fundo 
com linha e agulha e  puxar,  dando um nó para o arre-
mate. Colar os olhinhos;  4) Cortar  os nove fuxiquinhos 
nos retalhos lisos, conforme moldes, sendo oito laterais 
e um  para fazer o acabamento do centro; 5) Encher com 
plumante, fechar cada fuxiquinho, com alinhavo  e com a 
linha de pesponto dividi-los em cinco gomos, fazendo o 
acabamento final com a pérola; 6) Preparar as folhinhas 

com o tecido verde e prender por trás de cada fuxiquinho, 
utilizando cola quente. Reservar; 7) Cortar o fuxico maior, 
conforme molde, no retalho escolhido, encher com plu-
mante , fechar e dividir em   cinco gomos. Reservar; 8) 
Prender as corujinhas na base , com cola quente e, por 
fim, prender os fuxiquinhos  entre elas e colar as folhas 
com as pontas pra cima; 9) A seguir,  colar o fuxico maior 
no centro da roda de corujas, também com cola quente; 
10) Prender o fuxiquinho, em cima do fuxico central, da 
mesma forma, fazendo o acabamento final do trabalho.

A  imagem acima espelha a peça pronta – beleza e 
requinte na arte. 

Observação: As alunas deverão chegar à aula até às 
14 horas e levar uma tesoura.
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Entre Aspas

“Cinco Mulheres que Mudaram a Ciência”

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

(Fonte: Correio Braziliense – 
Caderno Brasil, de 08.03.2020)

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 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.

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

A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIRA con-
tinua atendendo 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 fo-
nes (61-3345-1263 / 3245-6876) ou e-mail: afabrb@gmail.
com. Contatos diretos com a profissional: (61)8425-8881. 
e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br.

PLANTÃO JURÍDICO NA AFABRB

Observação: Informamos que a AFABRB participa somente como media-
dora 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.

Inegavelmente, um dos acontecimentos retumbantes do século XXI é a aparição do NOVO CORONA VÍRUS. Infelizmente, trata-se 
de episódio desastroso para toda a humanidade. A doença do vírus – COVID-19 – já se manifesta em quase todo o mundo. Já é uma 
grande tragédia da civilização.

Apesar dos esforços de cientistas de todo o planeta, o NOVO CORONA VÍRUS ainda é um organismo desconhecido em suas carac-
terísticas e modo de atuação, embora já se conheçam os danos por ele causados. Além de ceifar vidas, vem modificando ambientes e 
comportamentos sociais, além da economia global. Prevê-se o caos humano e econômico (conquanto não acreditemos).

Na área de pesquisa, na célere corrida para encontrar uma vacina ou substância que combata o microrganismo, saem na frente 
cinco bravas cientistas, cinco dúlcidas mulheres brasileiras: INGRA, ERIKA, ESTER, FLÁVIA e JAQUELINE – queridas meninas pelas 
quais o Brasil deve se apaixonar.

No Dia da Mulher (08 de março), o Correio Braziliense, em seu caderno chamado Brasil, exalta a saga e o amor pela ciência dessas 
joias de mulheres, filhas da nossa querida terra. Vejamos:

“Em volta de uma 
mesa, elas sentam dia-
riamente para conversar. 
Assunto de mulher.

Querem descobrir 
tudo nos mínimos deta-
lhes. Por vezes, viram a 
madrugada, privam-se do 
sono e, juntas, veem o dia 
amanhecer. Se no mundo 
só se fala disso, elas estão 
por dentro. Ou melhor, à 
frente. A equipe  responsá-
vel por sequenciar o geno-
ma do novo Corona Vírus 
é um ponto fora da curva e 
mostra que  ciência é, sim, 
assunto de mulher.

“As biomédicas Ja-
queline Goes de Jesus, In-
gra Morales, Flávia Salles 
e a farmacêutica Erika Ma-
nuli são as pesquisadoras 
da Faculdade de Medicina 
da USP, dentro do Institu-
to Adolfo Luts (IAL), que 
decifraram a amostra do 
primeiro caso de infecção 
da Covid-19 na América 
Latina. O resultado saiu 
em apenas 48 horas, 

mostrando a estrutura do 
vírus. Elas fazem parte da 
equipe do Centro Conjunto 
Brasil-Reino Unido para 
Descoberta, Diagnóstico, 
Genômica e Epidemiologia 
de Arbovírus (CADDE), li-
derado pela médica Ester 
Sabino, 60 anos, e com-
posta por mais quatro mu-
lheres e  um homem.

“A dominância femi-
nina no laboratório, no 
entanto, está bem acima 
da média mundial. Dados 
da Unesco de 2019 apon-
tam que apenas 28% dos 
pesquisadores são mu-
lheres. O gênero também 
encontra maior dificuldade 
em conquistar um posto 
na área das ciências: a 
cada 20  tentativas, elas 
conseguem um empre-
go, enquanto os homens 
conquistam uma vaga em 
25% das entrevistas.

“As mulheres preci-
sam ser determinadas, e 
não podem deixar de fa-
zer o seu projeto de vida 

profissional. “Isso, para a 
ciência, é muito importan-
te”, incentiva Ester. Forma-
da em medicina pela USP, 
ela iniciou a carreira espe-
cializando-se em Pediatria. 
Mãe de três filhos, atrelou 
o crescimento da família 
ao profissional. “É difícil 
conciliar, não sei se mais 
do que qualquer mulher”, 
observa.

“Na década de 1990, 
ingressou no Adolfo Luts 
para estudar a epidemia de 
HIV, Morou nos Esteados 
Unidos por dois anos, onde 
apresentou técnicas de 
sequenciamento, e trouxe 
a experiência na volta ao 
Brasil, sendo a responsá-
vel por trabalhar com os 
primeiros genomas da do-
ença no país. Ao longo da 
carreira, fez contribuições 
importantes às linhas de 
pesquisa de Zica, Dengue, 
Doença de Chagas e Fe-
bre Amarela, e se tornou a 
primeira mulher a dirigir o 
Instituto de Medicina Tro-

pical da USP. “Sempre há 
barreiras, isso em qualquer 
área. O mais difícil é o pre-
conceito velado. Não é algo 
direto”, aponta”.

“Mulheres não podem 
deixar de fazer projeto de 
vida profissional. Tenho 3 
filhos, tive que cuidar deles 
e consegui manter as duas 
coisas” – Ester Sabino,60 
anos, médica”. 

“Para se inserir, é 
necessário dedicação. 
Envolver-se em projetos 
logo na graduação, es-
tabelecer-se diante da 
comunidade científica” – 
Jaqueline Goes, 30 anos , 
biomédica”.   

“Mulheres não estão 
se sentindo valorizadas 

na pesquisa. E Nós, mu-
lheres, podemos, sim, ser 
protagonistas”- Ingra, 28 
anos, biomédica.

“Estou há cinco anos 
no Laboratório. Chegar ao 
final do dia, e sentir que 
conseguimos, isso tem 
um impacto importante” 
– Flávia Salles, 30 anos,  
biomédica.

“Nosso trabalho 
mostrou que as mulheres 
brilham. Quero continuar 
o desenvolvimento para 
a descoberta de novos 
vírus” – Erika Manuli, 44 
anos, farmacêutica.
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Esclarecimentos Sobre Cobertura 
do Seguro de Vida em Grupo 

Utilidade Pública

Após a sensível redução das 
mensalidades do Seguro de Vida 
em Grupo para os aposentados, 
fruto de reiteradas reivindicações 
da AFABRB, o Presidente da As-
sociação, Luiz de Oliveira, solici-
tou informações mais detalhadas 
sobre como ficou o Plano, a fim de 
tranquilizar o associados quanto à 
cobertura do mesmo: “Gostaría-
mos de receber esclarecimentos 
sobre o assunto, inclusive se 
houve majoração do capital segu-
rado, para que possamos divulgar 
no âmbito desta Associação”, diz 
o documento que o Presidente da 
AFA enviou para o BRB Seguros. 

Luiz de Oliveira reiterou ain-
da, no documento, que nas trata-
tivas pessoais com a Direção da 
Corretora BRB, sempre foi pedi-
do que as mensalidades fossem 
“determinadas em função dos 
parcos vencimentos dos apo-
sentados e, agora, com satisfa-
ção e agradecimento, saudamos 
todos os dirigentes da Corretora 
que, de uma forma ou de outra, 
se empenharam para concretizar 
a diminuição do custo do referido 
seguro de vida”.

No box ao lado, publicamos 
os atenciosos esclarecimentos da 
Gerente de Operações em Exercí-
cio do BRB Seguros, Flávia Eunice.

Cobertura da Apólice 
I  Morte (conforme definido na Circular Susep 302/05, art.10);
II  Indenização Especial por Acidente;
III  Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente;
IV  Invalidez Funcional Permanente Total por Doença;
V  Inclusão automática do Cônjuge com direito a 100% (cem por cento) do capital dos segurados principais, 

em relação à cobertura básica;
VI  Inclusão automática de filhos, enteados ou menores considerados dependentes do segurado principal, com 

10% do capital segurado para a cobertura básica, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00.
VII  Assistência Funeral ou reembolso de despesas com funeral, no caso de morte do titular somente para 

segurados aposentados e desligados (ex-empregados), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Garantia Básica de Morte (BM)  
Garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento do capital segurado contratado, no caso de morte do se-

gurado, por causas naturais ou acidentais. Esta é a garantia básica do seguro, sendo sua contratação 
obrigatória.

Conforme previsto, anualmente, as taxas serão reavaliadas pela variação do IPCA/IBGE, em função da 
experiência do grupo segurado, dentro de suas respectivas faixas etárias, com a reajustamento dos capitais e 
prêmios de cada segurado.

Assim, no mês de dezembro/2019, os capitais foram reajustados em 3,12%.

Capitais atuais Tabela Aposentados + PDI a partir de 01/12/2019

Opção Capital  
Segurado

 Até 35  
anos

36 a 40 
anos

41 a 45 
anos

46 a 50 
anos

51 a 55 
anos

56 a 60 
anos

61 a 65 
anos

66 a 70 
anos

71 a 75 
anos

76 a 80 
anos

81 a 85 
anos

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

Prêmio 
mensal

1 R$ 84.214,02  16,41 18,23 19,19 30,99 32,49 38,27 51,11 47,73 71,58 102,15  480,00

2 R$ 168.428,13 32,82 36,42 38,39 62,00 64,99 76,53 102,22 95,46 143,19 204,30 960,01

4 R$ 252.642,20 49,24 54,71 57,59 93,00 97,48 114,80 153,34 143,19 214,77 306,46 1.440,01 

4 R$ 336.856,27 65,65 72,95 76,79 123,99 129,98 153,07 204,45 190,92 286,36 408,61 1.920,01

5 R$ 421.070,33 82,07 91,19 96,00 155,00 162,48 191,33 255,57 238,65 357,96 510,77 2.440,02

Nos casos dos prêmios de seguros, tivemos a inclusão de valores para as faixas de 36 a 40 anos e de 81 
a 85  anos.

Na faixa de 41 a 45 anos, houve um aumento de 1,51%. E nas demais faixas a partir de 51 anos reduções 
de 29,93%, 9,93%, 44,09%,67,67%, 70,46% e 78,54%.

Responsabilidade Social

BRB Decide Liberar R$ 1 Bilhão para Comerciantes que 
Tiverem Prejuízos nas Vendas por Conta do Corona Vírus

O Banco de Brasília anunciou no dia 16 de março abertura de uma 
linha de crédito de R$ 1 bilhão com taxas reduzidas para empresas 
que tiverem prejuízos nas vendas após casos do novo Corona Vírus  
(COVID-19) no Distrito Federal. 

O anúncio da linha de crédito para socorrer a economia local veio 
logo após o GDF suspender atividades coletivas, inclusive, suspensão 
de aulas na rede pública e privada e fechamento de cinemas e teatros. 

O Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirmou que “como ban-
co da cidade, não poderia deixar de atuar para ajudar as empresas do DF 
no enfrentamento dos impactos financeiros causados pelo COVID-19”. 

Para ter acesso ao crédito, as empresas precisam ser associadas à 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal 
(Fecomércio), Federação da Indústrias do Distrito Federal (Fibra) ou à 
Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal  (CDL).
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Quarentena
Na Clínica Saúde BRB temos 

excelente serviço, ótimo atendi-
mento e profissionais de primeira 
linha na área de saúde e medicina: 
psiquiatras, geriatras, ginecolo-
gistas, urologistas, cardiologistas, 
médicos de família, clínicos gerais, 
enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, nutricionistas. O servi-
ço é personalizado, do acolhimen-
to ao cuidado e, caso necessário, 
encaminhamento a especialistas 
credenciados. Para utilizar os servi-
ços, é necessário se inscrever em 
algum programa preventivo oferta-
do pelas Patrocinadoras. O atendi-
mento na Clínica Saúde BRB (de 
consultas a programas) é gratuito, 
sem incidência de coparticipa-
ção, de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 
21h. Endereço: Edifício Athenas, 
SGAS 902, entrada A, sala 215. 
Telefone (61) 3029-6363. Site:  
www.saudebrb.com.br. Venha co-
nhecer e usufruir os serviços colo-
cados à sua disposição!

Telefone para 

acionar o 

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030 

Universidade do Envelhecer Adia Curso de
Educador Político Social em Gerontologia

QUEM DOA 

SANGUE 

TAMBÉM 

DOA VIDA

 Informe-se sobre o 
hemocentro mais 
próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Clínica Saúde BRB

Pensando em contribuir para que a velhice 
possa ser ativa e saudável, a Universidade de Bra-
sília (UnB) resolveu oferecer gratuitamente uma 
atividade acadêmica especial, por meio da Univer-
sidade do Envelhecer – UNISER, um programa de 
extensão  que forma idosos no curso gratuito de 
“Educador Político Social em Gerontologia”. 

O objetivo de um curso de extensão é com-
plementar os conhecimentos em uma determinada 
área ou ampliar noções sobre temas relativos ao 
campo de estudo ou área de atuação do partici-
pante. É uma grade técnica ou cultural que não 
está inclusa como parte integrante e obrigatória do 
ensino de graduação e da pós-graduação.

Dentro desse conceito, as 280 vagas oferta-
das pela UnB exclusivamente para idosos foram 
distribuídas em três campi: Samambaia (100) 
vagas, Campus Darcy Ribeiro (80 vagas) e Guará 
(100) vagas. 

O início das aulas estava previstos para o dia 
16 de março, ocorrendo durante a semana, com 
atividades de cunho extracurricular que poderiam 
ser ministradas inclusive aos sábados e domin-
gos. No entanto, a programação foi suspensa por 
pelo menos 15 dias a contar da data inicialmente 

prevista, em vir tude do alerta contra o novo Coro-
na Vírus, conforme decreto do Governo do Distrito 
Federal e resolução da UnB. 

Informações sobre a retomada do curso gratui-
to de “Educador Político Social em Gerontologia”, 
possibilidade de novas turmas e outras atividades 
do Programa Universidade do Envelhecer – UNI-
SER podem ser obtidos pelo Portal da UNISER: 
https://www.facebook.com/PortalUniserUnB/ .

Aniversariantes de abril

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

O  Valor  do  
vale-brinde  é de R$ 
200,00 (duzentos re-
ais). Todo mês a As-
sociação sorteia um 

01/04
IDA ARAÚJO SANTOS
JOÃO BATISTA PENAA RODRIGUES 
02/04
CÉLIA DENISE GUIMARÃES AMARAL 
ELIANA ANDRADE LARA 
JERÔNIMO AUGUSTO DA SILVA 
MÁRCIA VALERIA A.S. DE CAMARGO
MARIA DACILORES BEZERRA 
03/04
ALINA JOSEFINA XAVIER FREITAS
DILSON JOSÉ DA SILVA
EDINEU JOSÉ BATISTA 
VERA LUCIA REBELLO M. DE OLIVEIRA
04/04
ALCIMAR MARTINS BENVINDO
JOÃO EVANGELISTA BATISTA
05/04
DENISE BORBA DE OLIVEIRA
JOSÉ PEREIRA VIANA 
LÚCIA REBELO DE CARVALHO BRITTO
06/04
GERALDO GONÇALVES LOPES 
JOÃO ALFREDO PEREIRA 
08/04
NILDA RODRIGUES DE SOUZA 
09/04
EDSON NEVES CLEMENTE 
JOSÉ MARIA DOS SANTOS
LEONÍDIO ANTÔNIO DE SOUZA 
REGINA STELLA DE SABBÁ 
ROQUE RODRIGUES 
10/04
DORIVAL SILVA 
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DO N. GONÇALVES
11/04
JOAQUIM FERREIRA LIMA 
MARIA COELI POVOA

12/04
BRASIL MARTINS COELHO 
MARIA CLEONICE GOMES DA SILVA
13/04
ARCELINO ANTÔNIO DA SILVEIRA 
LÚCIA SILVA DOS SANTOS
ROSANI DA CUNHA POMPEU 
14/04
LUZIMAR JOSÉ DE SOUZA
MARIA DIAMICES SILVA CHEVALIER
MARIA DOROTEIA ORRICO CARNEIRO
16/04
JOSÉ QUIRINO SOARES MAIA NETO
17/04
ELIZABETH BURGARDT DA SILVA MARQUES
18/04
AMADEU PEREIRA DA SILVA 
JOÃO RODRIGUES SILVA
LILIANA SALES MARTINS
TRAJANO SILVESTRE DE ARAÚJO
19/04
MÁRCIA DE MELLO FREITAS
20/04
GETÚLIO BARBOZA CABRAL
21/04
ELIZABETH DIAS DE FRANCO DE OLIVEIRA
IOLANDA CARMO DE MORAES OLIVEIRA 
IZOLINA PASCHOA G. E SOUZA 
MARINA LIMA CAVALCANTE 
ROSELER DE DEUS RIBEIRO 
VALDETE ESTRELA
22/04
HELAINE MARIA DOS S. R. RIBEIRO
MÁRCIA REGINA C. DA C. DE ARAÚJO 
NEUMAR SEBASTIÃO DE SOUZA CARNEIRO
23/04
CIRONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
PEDRO AUGUSTO CARNEIRO 
VANDER BARRETO 

24/04 
ILMA TOLENTINO VASCONCELOS
MARCELO DE ARAÚJO GONZALEZ RODRIGUES 
SILMAR FERNANDES SOARES
VALDERI FRANCISCO. M. ELIAS
VALDIR ORLANDO DA CUNHA
25/04
EVARISTO DE NORONHA MARTINS 
26/04
ADAUTO GOMES MARTINS 
27/04
JOSÉ OZANAN TEIXEIRA 
JOSÉ RAPHAEL DA SILVA 
VALDIR FERREIRA REIS 
28/04
VILMA FRANCISCO MENDES 
30/04
MARILENA DA SILVA LAGO 

aniversariante para receber o vale brin-
de. Em março o sorteado foi PETRÔ-
NIO DE SOUZA PORTO, aniversariante 
do dia 23.



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

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)

AFAZERES - Informativo Interno da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do BRB (AFABRB) - Tiragem: 650 exemplares

Espaço do associado
Entre em contato para divulgação cultural  

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

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

Novos Associados e renovação de cadastros

Torne sua festa ou encontros mais bonito ainda. Faça no Espaço do Cerrado. 
Aqui, tudo é bonito e aconchegante. É gostoso e bem diferente. Salão de Festas 
– Espaço do Cerrado fica aqui, na Rua 16, Chácara 472, Lago Oeste – DF. Veja o 
site: www.espacodocerrado.com . Contatos com Elizabeth Borges de Farias pelos 
telefones (61) 9.9988-0712 / 9.9655-3232 /3368-3665.

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

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

Colegas, visitem o novo site da AFABRB. Ultramoderno, muito prático 
e muito bonito. A AFA contratou uma equipe de profissionais qualificados, 
muito conceituados no mercado, e que já prestam serviços de publicida-
de, marketing e informática, para a Regius e Saúde BRB. Simplesmente 
um SHOW! Vejam que maravilhoso em tudo! No site também ficou 
mais fácil ver suas fotos tiradas nos eventos da AFA. Acesse seu site: 
www.afabrb.org . Caso precise de ajuda, mantenham contato conosco:  
(61) 3245-6876 / 3345-1263 / afabrb@gmail.com.

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

Site moderno e 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 jun-
to 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.

Os valores referentes aos benefícios pagos já estão disponí-
veis o Portal do Participante e, também, serão encaminhados pe-
los 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.

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 9.9991-1936 – ROSSINI.

Venda - Cobertura em Cabo Frio

Alugo loja comercial no Guará II, Quadra 26, Conj. B, loja 18, 165m2, aluga-
da  anteriormente, como Salão de Beleza – fones: (61) 3380-1499 e 9.9991-1936. 
ROSSINI. 

Aluguel - Loja Guará


