
Quando pensamos em queimadas, 
nos vem à mente a maior floresta tropical 
do planeta. Por muito tempo pensamos 
que a Amazônia era o pulmão do mundo. 
Mas dizem os cientistas que esta função é 
desempenhada pelos oceanos, com suas 
algas e micro organismos, envolvendo, aí, 
as correntes de convecção dos ventos, 
pelos princípios da termodinâmica (trans-
ferência de energia térmica entre corpos e 
sistemas). A Amazônia é um colosso ad-
mirado e respeitado por nações do mundo 
inteiro. Portanto, não tem como o brasi-
leiro não se envolver com as questões e 
desafios de sua preservação.  

Entretanto, este “continente verde” há 
muito vem sendo fustigado e ameaçado, 
principalmente pelo desmatamento cruel e 
queimadas criminosas. São a ambição e a 
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ganância desvairadas do homem que, deixam 
rastros de devastação maldosa e injustificável. 
Estudos indicam que a destruição já causou 
perda de vegetação nativa, em três décadas, 
equivalente a 10% do território brasileiro. Um 
absurdo! Mesmo assim, autoridades de hoje 
declaram que as queimadas na Amazônia são 
“uma agulha no palheiro”. A nosso ver, pare-
ce deboche para com os brasileiros! 

As queimadas, essencialmente, são o 
fator mais preocupante, porque, além de ini-
bir a vida, aniquila várias espécies vegetais e 
da fauna brasileira. É enorme o número de 
animais mortos e feridos, vitimas das quei-
madas. O fato é que a destruição em todo 
ecossistema amazônico tem sido negligen-
ciado pelas autoridades brasileiras, desde 
ministros a presidentes da República, no-
tadamente nas últimas três décadas. Além de 

não haver uma fiscalização eficaz, há clara 
conivência até mesmo entre instituições e 
órgãos de preservação ambiental, que, 
muitas vezes, se escudam nas brechas 
das leis (muitas delas parecem criadas 
para acobertar crimes ambientais e prote-
ger seus criminosos), de forma proposital, 
já que são eles os políticos interesseiros 
e grandes empresários inescrupulosos. 
De acordo com o monitoramento parcial 
do ano, realizado pelo INPE (Instituto de 
Pesquisas Espaciais), “o Amazonas, Pará 
e Mato Grosso concentram os maiores fo-
cos de queimadas no país. E que, de janei-
ro até agora, só o Amazonas teve 10.234 
focos de incêndio, verificando-se um au-
mento de 51% no número de queimadas, 
em relação ao mesmo período de 2019” 
– um recorde nos últimos quatro anos. 

Organizações do meio ambiente afir-
mam que, só no estado do Amazonas, as 
queimadas cresceram assustadoramente 
no mês de agosto/2020. Os registros apon-
tam que o número de focos de incêndios é 
o maior em 20 anos. E que nesse mês já 
foram detectados mais de 7,5 mil focos 
de queimadas (quantidade registrada até 
29/08/20). Algo realmente assustador!

É  TEMPO  DE  QUEIMADA ! 

É necessário salientar que os governos 
brasileiros, de modo geral, têm feito vista 
grossa para as irregularidades, propiciando, 
de algum modo, beneficiar agropecuaristas e 
madeireiros inescrupulosos. Assim, o crime 
ambiental vem se repetindo indefinidamente. 
Por falta de fiscalização eficaz e de políticas 
públicas de combate à devastação criminosa, 
agora temos, também, a devastação do Pan-
tanal Mato-grossense, que arde há mais de 
dois meses, já chegando a 15% de destruição 
do seu território. A indiferença dos governan-
tes brasileiros estimula os crimes ambientais. 
Para os quais quase não há punições severas. 

Negacionismo
É tamanho o problema que organis-

mos internacionais já prometem boicotar 
os negócios de commodities (do agrone-
gócio) originadas da devastação ambien-
tal - desmatamentos e queimadas. Isso 
pressiona nossas autoridades a progra-
marem políticas de combate efetivo à 
destruição das florestas brasileiras. Des-
ta feita, graças à pressão internacional, 
esperamos maior e verdadeiro empenho 
– com muita boa vontade – das autorida-
des brasileiras na preservação das nos-
sas florestas. 

Saudações!
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Convide mais colegas para se associarem!

Na AFABRB tem apoio e aconchego

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 des-
tinado à pessoa idosa do Distrito 
Federal que tenha seus direitos 
ameaçados ou violados e que ne-
cessite de orientação e atendimento 
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 provisoriamen-
te suspenso o atendimento  presen-
cial, por conta da pandemia do novo 
coronavirus / Covid-19. No momento 
a advogada atende por videoconfe-
rência: whatsapp (61)8425-8881.  
Disponível, também, pelo e-mail: 
Fernanda.advdf@yahoo.com.br 

PLANTÃO JURÍDICO NO WHATSAPP

Observação: Informamos que a AFABRB participa somente 
como mediadora entre seus associados e a advogada, não ar-
cando, portanto, com nenhum custo financeiro decorrente de 
demandas ou acordos judiciais, como consta dos termos do 
contrato existente.

Biblioteca AFABRB - Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês 

(O Chefão, de autoria de Má-
rio Puzzo) está na versão on line 
do informativo AFAZeres, no site: www.
afazeres.inf.br .

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 emprestados livros com 
variados temas do conhecimento e LEIA EM CASA.

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 encon-
tros mensais, a professora Luzia Águida 
manda um abraço para todos os Asso-

ciados da AFABRB e informa que está fazendo máscaras 
de proteção de vários modelos.  O valor individual 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 conhe-
ce. Prestigie o artesanato!

Na oportunidade em que agradecemos a filiação da colega 
Simone Santos de Almeida e de outros colegas recém filiados à  
AFABRB, queremos reforçar para todos que a Associação trabalha 
para sempre poder servir bem aos associados, e lembramos:

Em caso de necessidade de alguma assistência jurídica, temos 
toda 2ª feira plantão jurídico com a Dra. Fernanda (das 09:30 às 
12:00 hs). Basta ligar e agendar;

Normalmente, toda 4ª feira do mês temos nosso ENCONTRO 
COM ARTE (suspenso temporariamente por causa da pandemia), 
com aulas de artesanato, cujos temas são previamente divulgados;

Toda última 6ª feira do mês tem a reunião do Conselho Deli-
berativo, com início às 10:00 horas, aberta para observação do 
Associado que queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho 
da Associação;

No ato da filiação à AFABRB, encaminhamos um formulário de-
nominado INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. Trata-se de um benefício 
aprovado pelo Conselho Deliberativo (sem custos para o Associa-
do), pago em caso de morte/invalidez por acidente. Para habilitar-
-se basta preencher e enviar para a Associação (pode ser digitali-
zado, não precisa vir entregar), ou, se preferir, indicar o nome, data 
de nascimento, CPF, RG e parentesco do beneficiário via e-mail à 
AFABRB;

Enfatizamos que a maior missão dos gestores da AFABRB é 
cumprir seus objetivos estatutários, que são, prioritariamente, 
DEFENDER OS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, 
ASSOCIADOS, bem como oferecer-lhes momentos de lazer e con-
fraternização;

Mantemos o site www.afabrb.org atualizado para que todos pos-
sam conferir as atividades disponíveis. 

Mantenham seus dados cadastrais sempre atualizados, para 
facilitar nossa comunicação;

Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Estamos 
muito felizes por ter vocês aqui conosco! Contem com a gente: 
(61) 3245-6876 / 3345-1263 / afabrb@gmail.com.
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Entre Aspas

“SUPREMO SOB NOVA DIREÇÃO” 

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. 

“Menos exposição e mais ações de in-
teresse da sociedade brasileira. É com esse 
pensamento que o ministro Luiz Fux assu-
miu, no dia 10 de setembro, a presidência 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Guar-
dião da Constituição Federal. O magistrado, 
considerado um especialista em direito civil, 
chega ao posto mais alto da sua carreira. 
Legalista, ele é avaliado como rigoroso e li-
nha dura na aplicação das leis em casos de 
infrações penais. 

“O novo presidente do STF não pretende 
ter uma relação de proximidade com o Le-
gislativo e o Executivo. Pelo contrário, tende 
a manter uma distância prudencial dos po-
líticos e do titular do Palácio do Planalto, a 
fim de fazer prevalecer a liturgia da Alta Cor-
te e realçar o seu papel como garantidora 
dos mandamentos constitucionais, além de 
respeitar as atribuições dos demais Poderes 
republicanos. 

“Nos últimos anos, o STF tem sido 
alvo de críticas disparadas por políticos, 
integrantes do Executivo e também pelos 
cidadãos, devido a decisões polêmicas ou 
pela morosidade no julgamento de ações. 
Vários acusados de improbidade ou de en-
volvimento em escândalos de corrupção 
foram salvos da punição por decurso de 
prazo – os processos caducaram. A sol-
tura de suspeitos em desvios de dinheiro 
público também anunciou a reprovação à 
conduta da Alta Cor te. 

“O processo de desmonte da Operação 
Lava-jato, em curso no Ministério Público 

da União, não terá um aliado no STF. Fux, 
como a maioria dos brasileiros, defende o 
combate à corrupção e avalia que o trabalho 
da força-tarefa, que levou à prisão renoma-
dos empresários, políticos e até um ex-pre-
sidente, tem méritos. Para ele, os desvios de 
recurso público precisam ser combatidos. 
Para vários juristas, o tema terá bom espaço 
na pauta de julgamento do STF com Fux no 
seu comando. 

“Inquestionável a importância do Supre-
mo como um dos pilares da República e da 
democracia. Moderadora dos conflitos entre 
os Poderes, com base nos mandamentos 
constitucionais, a mais alta Corte tem como 
missão preservar os valores democráti-
cos, salvaguardar o patrimônio nacional e, 
sobretudo, os direitos individuais que ca-
racterizam Estado democrático de direito, 
com imparcialidade e com a aplicação da 
lei igualmente para todos, independente-

mente de condições sociais, econômicas, 
políticas, raça, cor ou credo. A pluralidade 
e a diversidade cultural, étnica e religiosa 
do Brasil têm de ser preservadas, acima de 
quaisquer ideologias. É o que a sociedade 
brasileira espera de uma Suprema Corte.”

(Fonte:Correio Braziliense, 
caderno Opinião, Visão do Correio, 

de 08/09/2020)
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Mais de meio século!

O BRB completa 54 anos de fundação em de-
zembro de 2020, mas antecipou uma série de pro-
dutos especiais para comemorar a data. Os produ-
tos podem ser conferidos no link campanhas.brb.
com.br/brb54anos.

Há décadas, o Banco da nossa conta vem 
acompanhando o crescimento do Distrito Federal, 
prestando serviços à comunidade, contribuindo para 
o desenvolvimento socioeconômico local e de suas 
regiões de atuação, e construindo um relacionamen-
to forte com seus empregados e todos os demais 
clientes. 

Ao longo desses anos, o BRB cresceu e é mo-
tivo de cada vez mais orgulho! O Banco se inseriu 
no mercado digital, modernizou seus processos, re-
visou sua estrutura, mudou-se para uma sede mais 
moderna e firmou diversas parcerias importantes! A 
marca da Instituição se expandiu e está chegando 
longe, mas o cuidado com o papel de banco público 
se mantém e se fortalece. 

Pacote de produtos disponíveis em 
setembro antecipa comemoração 
de aniversário do Banco de Brasília

Neste ano, repleto de desafios, o BRB conse-
guiu, ao mesmo tempo, registar um lucro histórico 
no primeiro semestre e colaborar fortemente para 
minimizar os impactos da pandemia no DF. Auxi-
liou milhares de empresas a continuar com suas 
atividades, facilitou o crédito para pessoa física, 
realizou campanha para arrecadar recursos para a 
saúde pública do DF, operacionalizou diversos pro-
gramas importantes para os cidadãos de baixa ren-
da, reforçou as medidas de higiene para proteger 
os clientes e a saúde dos empregados.

Diante de tantos desafios superados, há muito 
o que comemorar! Esses 54 anos estão nas pági-
nas da sua história! No BRB, famílias e amizades 
foram formadas, tantos sonhos foram realizados... 
São inúmeras as lembranças que eternizam mo-
mentos de muita felicidade, e que acompanharão 
cada um durante toda a sua vida.  

Vamos celebrar, juntos, mais este grande 
momento! Parabéns, BRB! 

Aniversariantes 
de outubro
01/10 
ADALBERTO BRANDAO VENTURA
02/10 
ANA LÚCIA L. DO NASCIMENTO 
FÁTIMA TERESA R. DE CARVALHO
VÂNIA RIBEIRO DE SOUZA 
03/10 
EDVAN FERREIRA
LETÍCIA DE CASTRO BARBOSA                                   
NALI SILVA AZEVEDO ARAÚJO                                   
REGINA MARA DIAS GALVÃO
04/10 
DIRACY VIEIRA LOBO                                          
05/10 
CARLOS ANTÔNIO SANTIAGO
ALBERTO EUSTÁQUIO GONÇALVES                                 
DAERS MARIANO DE OLIVEIRA                                   
OTÔNIO CARNEIRO DE MAGALHÃES                                
WILSON BATISTA FERREIRA                                     
07/10 
ANA LÚCIA ELIZABETH RODRIGUES                               
BENEDITO BANDEIRA DA SILVA FILHO                            
FRANCISCO DE ASSIS GOMES 
MARIA JOSÉ COUTO DO NASCIMENTO                              
08/10
MARIA HORTÊNCIA VARÃO PERNA DOS SANTOS 
10/10 
KARLA HELENA DE OLIVEIRA SILVA
TERUMI KUSANO VALADARES                                     
11/10 
JOSÉ HILTON FAGUNDES
JOSÉ PAULO RIBEIRO
JOSÉ RENATO DA SILVA
RODRIGO AUGUSTO VIDAL 
12/10 
ANTONIO MARTINS DIOGENES                                    
HILCEA MARIA R. SENRA SACRAMENTO
JORGE HORINE
KÁTIA DO CARMO PEIXOTO DE QUEIROZ
SEBASTIANA VITORIANA SILVA
13/10 
CAIO DELTON FERREIRA ORNELAS                                
DEUSDERID DANTAS DE SOUSA                                   
LIONÍCIO GONÇALVEZ DE SOUZA 
VALÉRIA DE ASSIS MENDES
14/10 
LAÉCIO BARROS JUNIOR 
15/10 
ADÃO DA SILVA                                               
WILMA CRUVINEL DE ANDRADE                                   
17/10 
JOSÉ FERREIRA FERNANDES                                     
18/10 
PAULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
19/10 
LUÍS GUSTAVO DA SILVA                                       
SEBASTIÃO LEME DA COSTA                                     
20/10 
JOSÉ PEREIRA DA COSTA                                       
LEA MARIA RESENDE DE CARVALHO                               
21/10 
ADEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
22/10 
GLÁUCIA CARDOSO GUIMARÃES
MARIA EDUVIRGES DA SILVA                                 
23/10 
LOURIVAL DE CARVALHO LIRA                                   
MARIA APARECIDA DE SÁ G. PEREIRA
24/10 
PAULO DE BRITO                                              
25/10 
ANA MARIA DE CASTRO                                         
RENATO AZEVEDO CAMPOS
27/10 
MARIA APARECIDA RIBEIRO                                     
NEUZA DE JESUS QUEIROZ FAGUNDES                      
PAULO DOS SANTOS VIEIRA                                     
29/10 
ANÍSIO GOMES DE ALMEIDA                                     
ELI JOSÉ DE SOUZA
MARCÍLIO OTÁVIO                                             
30/10 
IRACI JOSÉ MARQUES
31/10 
CLAUDENIR BATISTA CAMELO 
ELIZABETH PEREIRA VIANNA
JAIR INÁCIO MENDES     

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.  

Aposentados do BRB estão 
desobrigados a pagar 
anuidade do BRBCARD

Se você é portador de algum cartão de crédito 
ou de débito do BRBCARD (CARTÕES DO  BRB), 
bandeira VISA ou MASTERCARD, por favor verifi-
que bem se vem pagando anuidade  dos mesmos.  

Alguns colegas filiados a esta Associação (que 
também são aposentados do BRB), vêm reclaman-
do contra a cobrança de referida anuidade em sua  
fatura, alegando que ela é dispensada para os cole-
gas da ativa (ainda em labor).  

Em entendimentos obtidos junto à administra-
ção do BRBCARD (em Brasília-DF), de acordo com 
seus procedimentos internos, os aposentados do 
BRB estão desobrigados do pagamento de qual-
quer anuidade, seja da bandeira VISA ou MASTER-
CARD. Desta forma, solicitamos ao colega asso-
ciado, quem venha pagando a indevida  anuidade, 
manifestar-se junto a esta Associação, informando 
os seguintes dados: Nome completo, RG, CPF 
e agência do BRB onde mantém conta bancária. 

Suas informações serão enviadas pela AFA 
à BRBCARD, para que seja feita a devida  regula-
rização na sua fatura, ou seja, a isenção do paga-
mento da anuidade de que estamos tratando. 

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

O sorteado de setembro foi ELVÍDIO DE 
SEIXAS NOGUEIRA, aniversariante do dia 11.

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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Saúde BRB

Campanha de prevenção ao suicídio

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você
saude.gov.br/doesangue

Clínica Saúde BRB

Telefone 
para acionar o

 Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Cartão digital da Cassi
Baixe o APP SAÚDE BRB na 
loja de aplicativo própria para o 
seu dispositivo (smartphone ou 
tablet); Faça o login (usuário e 
senha); Selecione a opção Menu 
Plano e siga o passo a passo.

Desde 2003, o dia 10 de 
setembro é o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio. No Bra-
sil, costuma-se iluminar locais 
públicos com a cor amarela du-
rante todo mês, configurando a 
campanha Setembro Amarelo, 
que teve a primeira edição  em 
âmbito nacional em 2014, por 
iniciativa da Associação Bra-
sileira de Psiquiatria – ABP, em 
parceria com o Conselho Fede-
ral de Medicina – CFM. 

São registrados cerca de 12 
mil suicídios todos os anos no 

Brasil e mais de 01 milhão no 
mundo. Trata-se de uma triste 
realidade, que registra cada vez 
mais casos, principalmente entre 
os jovens. 

Cerca de 96,8% dos casos 
de suicídio são relacionados 
a transtornos mentais. Em pri-
meiro lugar está a depressão, 
seguida do transtorno bipolar e 
abuso de substâncias. 

Com o objetivo de prevenir e 
reduzir estes números a campa-
nha Setembro Amarelo cresceu, 
contando com apoio das entida-

des federadas ao Conselho Fede-
ral de Medicina, divulgadores e 
toda a sociedade. 

A cada ano, centenas de pes-
soas participaram de caminha-
das e ações para a conscientiza-
ção sobre este importante tema. 

Há diversos materiais de uso 
público para download no site 
do CFM .

A cartilha “Suicídio: Infor-
mando para Prevenir”  está 
disponível no link: http://www.
flip3d.com.br/web/pub/cfm/in-
dex9/?numero=14.

Sete sintomas de ansiedade
A pandemia do novo Coro-

navírus trouxe mudanças para 
nossas vidas, despertando sen-
sações e sentimentos. Por isso, 
precisamos estar atentos à nos-
sa Saúde Mental. 

A Clínica Saúde BRB por 
meio do GAD-7,  criou um for-
mulário contendo 07 questões 
para avaliar, de forma rápida, 
sintomas de ansiedade.

Durante as últimas 2 sema-
nas, com que frequência você 
foi incomodado/a pelos proble-
mas abaixo?”:

1 - Sentir-se nervoso/a, an-
sioso ou muito tenso/a;

2 -  Não ser capaz de impedir 
ou de controlar as preo-
cupações;

3 -  Preocupar-se muito com 
diversas coisas;

4 -  Dificuldade para relaxar; 
5 -  Ficar tão agitado/a que se 

torna difícil permanecer 
sentado/a;

6 -  Ficar facilmente aborreci-
do/a ou irritado/a; e

7 -  Sentir medo como se algo 
horrível fosse acontecer.

Para cada questão, as res-
postas podem ser:

a - Nenhuma vez;
b - Vários dias;
c - Mais da metade dos dias; 

ou
d - Quase todos os dias.
A interpretação do questio-

nário é feita por um profissional  
da equipe de psicologia da Clí-
nica Saúde BRB, mas somente 
com autorização expressa do 
paciente entrevistado. 

Lembramos que Clínica 
Saúde BRB presta serviço per-
sonalizado do acolhimento ao 
cuidado e, se necessário, enca-
minhamento a especialistas cre-
denciados. Oferece atendimento 

por psiquiatras, geriatras, gine-
cologistas, urologistas, médicos 
de família, clínicos gerais, enfer-
meiros, assistentes sociais, psi-
cólogos, nutricionistas.

Entre em contato com a 
Clínica Saúde BRB para orien-
tações quanto à realização de 
teleconsulta, consulta presen-
cial ou encaminhamento à rede 
hospitalar credenciada. 

A Clínica (localizada na SGAS 
902, Edifício Athenas, Entrada A, 
Sala 215) está funcionando de 
2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h, e 
em horário especial nos fins de 
semana, temporariamente, das 

8h às 13h. De modo virtual ou 
presencial, é necessária a conti-
nuidade do cuidado com os pa-
cientes em condições crônicas 
significativas. 

A sua Equipe de Atenção 
Primária pode ajudar você. Con-
tatos: (61) 3029-6363, 3029-
6353 e 3029-6352; www.sau-
debrb.com.br. 
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Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
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
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:
Tomaz André da Rocha RP 2829-1993 SRTE/DF - Artefato (61 98534-0500)
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.256.371.629,65 1,46 3,92 94,00 IPCA + 5,00% a.a

Plano CD-02 74.620.471,60 1,07 4,55 117,29 IPCA + 4,50% a.a

Plano CV-03 411.312.485,50 2,10 3,73 96,07 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-Metrô-DF 54.220.736,77 2,25 3,37 86,73 IPCA + 4,50% a.a

Plano CD-05 5.893.752,77 1,74 3,82 98,36 IPCA + 4,50% a.a

PGA 74.677.743,58 1,05 4,55 117,28 IPCA + 4,50% a.a

Patrimônio Consolidado:  R$ 2.877.096.819,8

Superavit do mês de julho/2020:  R$ 25.896.322,44.
Resultado acumulado até junho/2020: R$ 43.434.002,51.

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

- 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

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

Julho/2020 490.717,65 821,50 58.615,31

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

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Julho/2020 = 0,09   Agosto/2020 = 0,07

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

ESPECIFICAÇÃO Junho/2020 Julho/2020

1. Saldo em Caixa 1.113 996 

2. Saldo em Conta Corrente 4.938 6.709 

3. Saldo em Aplicações Financeiras 870.036 900.829 

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 427.494 490.718

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 442.542 410.111

4. Imóvel 677.391 677.391

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

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

TOTAL 1.553.478 1.585.925

NOTA: Os dados desta demonstração foram extraídos dos balancetes de junho e julho/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 


