
Impressionante a nossa 
Pátria Amada Brasil! Uma 
sociedade mutante, misturan-
do modernismo, futurismo e 
flashback, com direito a vede-
tismos e vaidades midiáticas. 
Uma mistura de abordagens 
a temas atuais, mais precisa-
mente os mais recentes:

1 – Amazônia x Investi-
mentos: De repente, dá-se 
conta que o Brasil se deu ao 
luxo de perder cerca de R$3,7 
trilhões – algo a ver com a 
Amazônia. A explicação é 
que em julho último ocorreu 
um momento intenso para 
boa parte da elite empresa-
rial do país, que arregaçou as 
mangas em prol de um tema 
urgente e vital para o futuro 
do Brasil: manter nossas flo-
restas de pé. Naqueles dias, 
o desmatamento recorde na 
Amazônia provocava uma 
pressão inédita sobre o País. 
As aplicações de recursos 
financeiros viriam de insti-
tuições muito fortes, sendo 
uma delas o fundo norueguês 
Storebrand, com 3,7 trilhões 
de dólares em ativos. É fato 
que a Amazônia tornou-se um 
tema intensamente discutido 
nos dias de hoje, notadamen-
te na área do meio ambiente, 
e na importância do combate 
às alterações climáticas. Os 
empresários donos dessa alta 
grana, que seria investida na 
Amazônia, teriam a pretensão 
progressista, incluindo, entre 
outros, planos de regulariza-
ção das chuvas para agricultu-
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ra e agropecuária, com salutar 
influência na qualidade do ar 
e prevenção de desastres am-
bientais. Toda essa quantia só 
seria aportada a projetos que 
guardassem estreita relação 
com a ESG, sigla em inglês, 
(politicas de preservação do 
Meio Ambiente, com ênfase 
no Social e boa Gestão). Pa-
rece (dizem os buchichos) é 
que a síndrome da soberania 
e o excesso de patriotismos 
fincaram pé atrás, dificultando 
tais investimentos. 

2 – Vedetismo e Vaida-
de: em outro momento, não 
menos esdrúxulo, ministro 
do STF solta bandido de alta 
periculosidade, agindo mono-
craticamente com  total indi-
ferença e desdém para com 
a sociedade brasileira, cau-
sando indignação e repulsa 
por todo o País. Por se tratar 
de um malfeitor de alto cali-
bre, surgiram manifestações 
contra o ato lamentável da-
quele ministro, provindas de 
instituições e autoridades do 
meio jurídico e da mídia geral. 
Já outro ministro da mesma 
Corte, em ato louvável, des-
fez a inconsequente liminar de 
soltura. O ministro autor da li-
bertação do bandido, além de 
defender a soltura, chamou de 
HORROR a sua revogação. O 
criminoso segue foragido. En-
tão, como pensam os nossos 
juízes? – Que país é este?

3 – Vaidades e Intrigui-
nhas entre Poderes: A crise 
econômica provocada pela 

covid-19 no País elevou o de-
semprego a níveis recordes 
e provocou o fechamento de 
um sem-número de empre-
sas. Enquanto isso faz-se 
necessária e urgente a cria-
ção de um plano econômico 
mais duradouro, que não seja 
momentâneo como o auxílio 
emergencial do governo, ain-
da em vigência, com término 
previsto para até dezembro 
deste ano. Seria mesmo um 
plano para combater a fome e 
a pobreza. Reportagens e arti-
gos jornalísticos têm mostra-
do a penúria e miséria em que 
vivem cerca de 40 milhões de 

QUE PAÍS É ESTE? – Leituras  atuais 

brasileiros. O auxilio emergen-
cial não alcançou a todos, o 
que é compreensível.

Neste contexto, ministro 
do governo e presidente da 
Câmera Federal jogam farpas 
entre si, defendendo diferen-
tes e particulares modelos 
de ajuda. Finalmente, parece 
que estão chegando a uma 
reconciliação tempestiva e 
salutar. 

Entretanto, apesar de tudo 
isso, a AFABRB acredita na 
retomada do crescimento 
econômico e num bom futu-
ro para nossa Pátria Amada  
Brasil. Saudações!
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Biblioteca AFABRB 
Livro do Mês

A sinopse do 
Livro do Mês (Es-
finge, de autoria de 
Robin Cook) está 
na versão on line 
do informativo AFA-
Zeres, no site: www.
afazeres.inf.br .

Máscaras artesanais
Nosso ENCONTRO COM ARTE con-

tinua suspenso, por tempo indetermi-
nado, por causa da pandemia do novo  
coronavirus. 

De casa e com saudades dos en-
contros mensais, a professora Luzia 
Águida manda um abraço para todos 
os Associados da AFABRB e informa 
que está fazendo máscaras de pro-
teção de vários modelos.  O valor in-
dividual de cada máscara produzida 
pela professora é R$ 7,00 (sete reais) 
e ela aceita encomendas. Conforme a 
quantidade, as máscaras podem ser 
deixadas para retirada na AFABRB ou 
entregues diretamente em endereços 
da Asa Sul e Norte. Os pedidos podem 
ser feitos pelo WhatsApp (61) 98135-
4356. Produza suas próprias máscaras 
ou encomende de quem você conhece. 
Prestigie o artesanato!

Mais de 2000 títulos estão dispo-
níveis para empréstimo na Biblioteca 
AFABRB, localizada no térreo do prédio 
do Sindicato dos Bancários de Brasília. 
Neste tempo de quarentena, solicite em-
prestados livros com variados temas do 
conhecimento e LEIA EM CASA.

Prezados Colegas,

A AFABRB, em conformidade com seu 
Estatuto, tem três objetivos pilares voltados 
aos interesses de nossos filiados:

1. Congregar os associados e seus fa-
miliares, por meio da promoção de 
atividades de caráter social e recre-
ativo;

2. Acompanhar a gestão dos recursos 
garantidores dos benefícios previ-
denciários dos associados;

3. Defender os interesses dos associa-
dos, judicial ou extrajudicialmente, 
nos limites de sua atuação e objeti-
vos;

Infelizmente, 2020 frustrou nosso de-
sempenho e nos deixou em falta na reali-
zação de atividades de caráter recreativo. 
Em março, com o avanço do surto do novo 
coronavírus (Covid-19), classificado como 
pandemia pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS), anunciamos restrições em nos-
sas atividades, suspensão ou cancelamento 
de eventos com aglomeração de pessoas, 
considerando a preocupação maior com 
a propagação da doença. Nossa decisão 
atendeu às orientações das autoridades 
competentes e está em consonância com 
o posicionamento de várias entidades que 
congregam em seu rol pessoas pertencen-
tes a grupos de risco, quer pela idade ou 
problemas de saúde.

Devagar, estamos aos poucos tomando 
conhecimento sobre pesquisas de vacina, 

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.

AFA x Covid-19

Saudações aos 
nossos Associados

abertura gradual das atividades educativas, 
econômicas e sociais. No entanto, a AFA 
entende que, provavelmente até o final de 
2020, ainda estaremos avaliando a situação, 
com o objetivo de contribuir com o esforço 
de evitar aglomerações de pessoas neste 
momento, buscando interromper o ciclo de 
transmissão do coronavírus e, sobretudo, 
preservar vidas.

Sinceramente, nosso desejo é que em 
2021 a comunidade científica venha com 
boas notícias, de modo a abrirmos total-
mente nossas portas e voltarmos com as 
nossas  confraternizações habituais, inclu-
sive com  outros eventos fora do nosso cro-
nograma de festividades,  a fim de recupe-
rarmos os alegres momentos que nos foram  
subtraídos em 2020. Com fé e esperança, 
vamos acreditar que TUDO VAI PASSAR.
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Entre Aspas

“Grito Contra a Fome”

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 in-
dignação e até de revolta! Destarte, vez 
por outra, ela divulga no AFAzeres ma-
térias já publicadas na mídia – aquelas  
pontuais, de oportunidade. 

Nem Greta Thunberg (adolescente sueca, 
ativista ambiental, conhecida mundialmente) 
nem Jacinda Ardern (primeira ministra da 
Nova Zelândia, social-democrata e progres-
sista) nem a OMS. O vencedor do Prêmio No-
bel de 2020 foi o Programa Alimentar Mundial 
(o World Food Programme), braço de ajuda 
humanitária contra a fome das Nações Uni-
das. É a 12ª organização a ganhar o prêmio, 
em vez de indivíduos.

“NOBEL DA PAZ / Comitê norueguês con-
cede um dos prêmios mais simbólicos do 
planeta ao Programa Mundial de Alimentos 
por seus esforços em levar comida a locais 
remotos, inclusive áreas afetadas por confli-
tos. Representantes da agência da ONU falam 
ao Correio”.

“Sob a justificativa de que a necessidade 
de solidariedade internacional e de coopera-
ção multilateral salta à vista no mundo atual, 
o Comitê Nobel Norueguês decidiu agraciar o 
Programa Mundial de alimentos (PMA) com 
o Prêmio Nobel da Paz, Segundo Berit Reis-
s-Andersen, chefe do Comitê, a agência das 
Nações Unidas merece a distinção “por seus 
esforços no combate à fome, por sua con-
tribuição no aprimoramento das condições 
para a paz em áreas afetadas por conflitos e 
por agir como força motriz na prevenção do 
uso da fome como arma de guerra”.

“O PMA é a maior organização humani-
tária no mundo na abordagem da fome e na 
promoção da segurança alimentar. No ano 
passado, forneceu assistência a quase 1 
milhão de pessoas em 88 países, vítimas de 
insegurança militar aguda e da fome” justifi-
cou Reiss-Andersen, ao anunciar a escolha 
pelo laureado. Ela lembrou que, em 2019, 
135 milhões de pessoas sofreram de fome 

crônica – o maior número em muitos anos. “A 
pandemia de coronavirus contribuiu com um 
forte número de vitimas da fome”, acrescen-
tou, ao citar Iêmen, República Democrática 
do Congo, Nigéria, Sudão do sul e de Burkina 
Faso como nações onde a combinação entre 
guerras e a covid-19 levou  a um aumento  
dramático nos caos de desnutrição.

“A chefe do Comitê Nobel Norueguês ad-
vertiu que o mundo corre o risco de experi-
mentar uma crise alimentar “de proporções 
inconcebíveis” se o PAM e outras entidades 
não receberem o apoio financeiro que soli-
citaram. “O trabalho do Programa Mundial  
de Alimentos em benefício  da humanidade 
é um empreendimento que todas as nações 
deveriam  endossar a poiar, concluiu Reiss-
-Andersen”.

“Em viagem ao Níger, David Beasley, di-
retor executivo do PMA, celebrou a conquista 
com um vídeo. “É a primeira vez na minha 
vida que fico sem palavras. Isso é inacredi-
tável. Falar sobre o ponto mais importante da 
minha vida, o Nobel da Paz. Isso é por causa 
da família PMA, que está nos locais mais di-
fíceis e complexos do mundo. Eles estão lá e 
merecem esse prêmio. Uau! “Eu não posso 
acreditar”, disse entre sorrisos. Beasley afir-
mou receber o Nobel da Paz com “profunda 
humildade”. “É um incrível reconhecimento 
da dedicação da família PMA, trabalhando 
para pôr fim à fome, diariamente, em mais 80 
países. “Em comunicação à parte, Beasley 
destacou o elo indissociável entre “seguran-
ça alimentar, paz e estabilidade”.

“Para aliviar a fome da população mun-
dial, o PMA freta, diariamente, 5.600 cami-
nhões, 30 navios e quase 100 aeronaves, 
geralmente por meio de organizações não 

governamentais e de transportadoras priva-
das. Em algumas áreas, os funcionários e 
voluntários da agência da ONU são obrigados 
a se deslocar sobre o lombo de burros. Com 
17 mil funcionários, o PMA  é totalmente fi-
nanciado por doações, a maioria procedente 
de governos.  Em 2019, conseguiu arrecadar 
US$ 8 bilhões (ou R$ 44 bilhões). (...). 

(Fonte: Correio Braziliense, 
caderno Mundo, de 10/10/2020).

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

Esclarecimento sobre a 
data de Aniversário do BRB

Houve um engano na edição passada do 
AFAzeres, ao afirmar que o pacote de servi-
ços lançado pelo BRB em setembro “anteci-
pou” a comemoração dos 54 anos do Banco. 
É bem verdade que a Instituição foi criada 
em 10 de dezembro de 1964, pela Lei Fede-
ral 4.545. Porém, foi autorizada a funcionar 
como banco, de fato, apenas em 1966. Por 
isso, historicamente, o aniversário do BRB é 
comemorado em setembro, a partir do ano 
em que saiu a autorização de funcionamento.

Lembramos que, após entendimentos ob-
tidos junto à administração do BRBCARD, os 
aposentados do BRB estão desobrigados do 
pagamento de qualquer anuidade, seja da ban-
deira VISA ou MASTERCARD. Desta forma, solici-
tamos ao colega associado, quem venha pagando 
a indevida  anuidade, manifestar-se junto a esta 
Associação. Suas informações serão enviadas 
pela AFA à BRBCARD, para que seja feita a devida  
regularização na sua fatura, ou seja, a isenção do 
pagamento da anuidade de que estamos tratando. 

Aguardamos sua manifestação. Saudações!  
AFABRB, fones (61) 3345-1263 ou 3345-0490.

Aposentados BRB são isentos 
da anuidade do BRBCARD
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Informes Regius

O Programa Regius de 
Educação Financeira e Previ-
denciária foi remodelado e dis-
ponibilizado na modalidade de 
educação à distância. 

A nova plataforma atende às 
recomendações da Estratégia 
Nacional de Educação Finan-
ceira - ENEF, e tem a função 
de disseminar conhecimento a 
todos os públicos interessados, 
participantes ou não dos Planos 
de Beneficiários administrados 
pela Regius.

Plataforma digital oferece cursos 
gratuitos para lidar com finanças

No conteúdo, são trabalha-
dos aspectos relevantes à com-
preensão do sistema previdenci-
ário atual, à adoção de hábitos 
para manter a saúde financeira 
das famílias e à tomada de deci-
sões mais conscientes. 

Os cursos são gratuitos, po-
dem ser acessados a qualquer 
hora e em qualquer lugar. Ao 
final, o  aluno recebe certificado.  

Os interessados podem par-
ticipar das aulas através do link  
ead.regius.org.br .

Aniversariantes 
de novembro
01/11 
ALMERINDA FERNANDES DE SOUSA                                
ANTÔNIO LOURENCO DOS SANTOS                                 
CÉSAR AUGUSTO MOTA E SILVA                                  
SÔNIA APARECIDA SOARES CHAVES                               
TERESINHA MARIA DA CRUZ ROCHA                                         
02/11 
BENEDITO SENA ASSUNÇÃO       
ISNALDO DA SILVA ROSA FILHO          
SANDOVAL DA SILVA ROCHA             
03/11 
ADUA BARRETO                                                
DAYSE ALVES CAMPOS
RAIMUNDO LUIZ CAMPOS ORNELAS                                                
04/11
DALMO LUIZ DE OLIVEIRA                                      
JOSÉ DE ASSIS CASTRO                                        
VILMA GOMES SANT’ANNA                                                     
05/11 
CLÉSIO DE OLIVEIRA PEREIRA 
ODAIR SILVA PEREIRA                                             
06/11 
FLÁVIA TAVARES BELEZA
JANNE BRAGANÇA DA COSTA     
07/11 
IARA SOARES P. VASCONCELOS                                  
ODETH DULCE SILVA                                           
WILSON GONÇALVES CAIXETA                                     
08/11 
ANTÔNIO CARDOZO DE OLIVEIRA 
EDIRSON ALVES PORTO                                         
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS           
09/11 
ANTÔNIO BERNARDINO ALMEIDA CARVALHO
GENILTO GONCALVES DE SIQUEIRA                                       
10/11 
EDIR TOLENTINO S DE FIGUEIREDO                              
LUINI ANTONIO MONTEIRO GODOI         
11/11 
EDILSON SALDANHA NUNES
JOSÉ NETO DE SOUZA                                          
WALTERCIDES JOSÉ FERREIRA    
12/11 
FRANCISCO ALBUQUERQUE DE MELO                               
REGINA PINTO SARAIVA                                        
WANDER LÚCIO BORGES                                         
13/11 
JOSENI ANDRADE GODOI
14/11 
JOÃO CARNEIRO DE ALMEIDA
JORGE LUIZ ABREU DE SOUZA 
PAULO AFONSO SALES MENDES                                   
ZILMA DE JESUS R. CABRAL FRANCA                                    
15/11 
ALBERTO CASTILHO DE SIQUEIRA
CLAUDETH LEMOS RIBEIRO           
16/11 
CARLOS AUGUSTO CARVALHO CUNHA                               
HÉLIO BATISTA DE ALMEIDA                                               
17/11 
ANTÔNIO SEMOTO                                              
19/11 
LUIZ DA SILVA       
20/11 
DINA MARIA FONSECA DE MEDEIROS
MARTA MARIA DE CARVALHO LACERDA         
21/11 
DYOWAL EVER MELO DE FIGUEIREDO
23/11
ANTÔNIO CARLOS ALVES 
ILZA DE ABREU SANTOS
JOSÉ DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
JOSÉ LEONIDAS DE MEDEIROS                                          
24/11 
ALAIR JOSÉ MARTINS VARGAS 
CÉLIA BELTRÃO DE OLIVEIRA MENDES                            
MILTON MENDES NASCIMENTO                                                
25/11 
LÚCIA DE ALVARENGA BRITO ARAÚJO
MARIA ANTONIA PAIVA ARAÚJO
WATERLOO FERREIRA GUIMARÃES                                           
26/11 
LUIZ JORDAN RIBEIRO DE SOUZA
TÂNIA REGINA MEIRA             
27/11 
RENATO ALVES CAMPOLINO     
28/11 
EVANITO AMERICANO DO BRASIL                                 
JOSÉ FLÁVIO RABELO ADRIANO
29/11 
LUIZ SÉRGIO NAVES                                           
MARGHERITA DINIZ ALVEZ                                      
MARILENE SAMPAIO DE SOUZA                                   
SEBASTIÃO CARLOS DE REZENDE                                 
WANDA FERREIRA BARROS
30/11 
JANE DE OLIVEIRA                                            
VILMA VALDIVINA DE OLIVEIRA

AFABRB presenteia um 
aniversariante todo mês

O  Valor  do  
vale-brinde  é de 
R$ 200,00 (du-
zentos reais). Todo 
mês a Associação 
sorteia um aniver-
sariante para rece-
ber o vale brinde.  

O sorteado de outubro foi Paulo de Brito, 
aniversariante do dia 24.

Em princípio, quando pensa-
mos em consumo não encon-
tramos nenhuma relação com 
poupança, já que são ideias anta-
gônicas. O BRB, a Regius e a BR-
BCARD estão demonstrando que 
é possível associar os dois con-
ceitos em parceria inédita. Quanto 
mais você acumular pontos no seu 
cartão de crédito BRB, maior pode 
ficar sua poupança previdenciária. 
Um verdadeiro exemplo de que o 
momento presente pode construir 
um futuro melhor.

A parceria entre a Regius e a 
BRBCARD para o Programa de 
Relacionamento CURTAÍ repre-
senta um dos primeiros progra-
mas de cashback em planos de 
previdência. Essa modalidade 

funciona da seguinte forma: ao 
realizar compras com o cartão 
BRBCARD, o cliente receberá uma 
porcentagem do valor gasto de 
volta, que poderá ser transforma-
do pelo participante dos Planos 
de Benefícios administrados pela 
Regius, que também são clientes 
BRBCARD, em contribuições adi-
cionais aos seus Planos. 

Os pontos transferidos para 
a Regius, serão creditados como 
aporte adicional ao Plano de Be-
nefícios. Esse crédito não poderá 
ser utilizado para outra finalidade.

A pontuação mínima para 
transferir para a Regius são 3.000 
pontos. Veja na tabela ao lado a 
correspondência entre pontos e 
cashback.

O cliente pode transferir os 
seus pontos do Curtaí para a 
REGIUS, através dos seguintes 
canais:

• Portal de serviços BRBCARD;
• APP Mobile BRBCARD;
• Central de Atendimento 

para o Distrito Federal - 
4003-4004; e

• Central de atendimento 
para outras cidades -  
0800 880 4004.

“CURTAÍ”: Cashback em Plano de Previdência
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Outubro Rosa

Cuidados com a saúde da mulher 
A campanha Outubro 

Rosa alerta a sociedade 
sobre o diagnóstico pre-
coce do câncer de mama 
– tumor maligno que ataca 
o tecido mamário e é um 
dos tipos mais comuns, 
segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA). 

A doença se desen-
volve quando ocorre al-
teração de apenas alguns 
trechos das moléculas de 
DNA, causando multipli-
cação das células anor-
mais que geram o cisto, o 
qual pode ser identificado 
inicialmente com autoexa-
me em casa e confirmado 
através de mamografia na 
rede de saúde.

De acordo com a 
Sociedade Brasileira de 
Mastologia (SBM), das 
11,5 milhões de mamo-
grafias que deveriam ter 
sido realizadas no ano 

Clínica 
Saúde BRB

passado, apenas 2,7 
milhões foram feitas. A 
diminuição acentuada do 
exame é um fator de risco 
para milhares de mulhe-
res e um alerta para a im-
portância da Campanha 
Outubro Rosa. 

A mobilização  visa 
também à disseminação 
de dados preventivos e 
ressalta a importância de 
olhar com atenção para a 
saúde da mulher, além de 
lutar por direitos como o 
atendimento médico e o 
suporte emocional, ga-
rantindo um tratamento 
de qualidade.

O movimento pela 
prevenção do câncer de 
mama teve início no ano 
de 1990, em um evento 
chamado “Corrida pela 
cura”, que aconteceu em 
Nova Iorque. A partir de 
2008, as iniciativas con-

tra a doença se fortalece-
ram pelo mundo, quando 
diversas entidades rela-
cionadas ao câncer pas-
saram a iluminar prédios 
e monumentos, trans-
mitindo a mensagem: a 
prevenção é necessária. 

A primeira ação no Brasil 
aconteceu em 2002, no 
parque Ibirapuera. 

No decorrer de outu-
bro, diversas instituições 
abordam o tema para en-
corajar mulheres a reali-
zarem seus exames, visto 

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você

saude.gov.br/
doesangue

Telefone para
acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Por causa da pan-
demia da Covid-19, o 
atendimento presencial 
continua modificado. 
Procure agendar atendi-
mento por psiquiatras, 
geriatras, ginecologistas, 
urologistas, médicos de 
família, clínicos gerais, 
enfermeiros, assistentes 
sociais, psicólogos, nu-
tricionistas.

A Clínica funciona de 
2ª a 6ª feira das 7h30 às 
21h SGAS 902, Edifício 
Athenas, Entrada A, Sala 
215, www.saudebrb.
com.br. 

Teleconsultas: 
(61) 3029-6363; 
(61) 3029-6353; 
(61) 3029-6352

que nos estágios iniciais, 
a doença é assintomática.

Este ano a nos-
sa Associação veicu-
lou um banner no site  
www.afabrb.org.br , em 
adesão à Campanha Ou-
tubro Rosa. 

Cartão 
digital 

da Cassi
Baixe o APP SAÚDE 
BRB na loja de aplica-
tivo própria para o seu 
dispositivo (smartphone 
ou tablet); Faça o login 
(usuário e senha); Se-
lecione a opção Menu 
Plano e siga o passo a 
passo.
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Diretoria
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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
Eduardo Zacarias Neto – Vice-Presidente
Edson Firmino Lima
Luiz de Oliveira 
José César Ferreira Rebouças

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

Diagramação:
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.256.868.142,52
 

0,37
4,31 86,67 IPCA + 5,00% a.a

Plano CD-02 74.137.954,28 0,27 4,84 104,32 IPCA + 4,50% a.a

Plano CV-03 414.410.916,12 0,09 3,82 82,34 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-Metrô-DF 54.706.992,54 (0,28) 3,08 66,39 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-05 6.061.487,79 (0,44) 3,36 72,42 IPCA + 4,50% a.a

PGA 74.905.184,37 0,43 5,00 107,77 IPCA + 4,50% a.a

Patrimônio Consolidado:  2.881.090.677,62.

Deficit do mês de agosto/2020: R$ (10.133.849,02).
Superavit acumulado até agosto/2020: R$ 33.300.153,49.

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de agosto 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, telefones:
(61) 3345-1263 e 3245-6876.

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

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

ALUGA-SE uma KIT, no Sudoeste, de 36m2, na CLSW 101, super arrumadinha.
Contato pelo número 9.9984-5874.

Aluguel de quitinete

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

Agosto/2020 491.462,01 744,36 46.141,80

Setembro/2020 492.189,42 692,80 46.869,21

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Agosto/2020 = 0,07   Setembro/2020 = 0,27

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)

ESPECIFICAÇÃO Julho/2020 Agosto/2020

1. Saldo em Caixa 996 321 

2. Saldo em Conta Corrente 6.709 560 

3. Saldo em Aplicações Financeiras 900.829 938.628

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 490.718 491462

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 410.111 447.166

4. Imóvel 677.391 677.891

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

   4.2. Sala 121 e garagem nº 59 - Edifício Athenas 315.123 315.124

TOTAL 1.585.925 1.617.400

NOTA: Os dados desta demonstração foram extraídos dos balancetes de julho e agosto/2020.

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 


