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CONSELHO DELIBERATIVO 
              

DORIVAL FERNANDES RODRIGUES – Presidente 

EDUARDO ZACARIAS NETO – Vice-Presidente 

EDSON FIRMINO LIMA – Conselheiro 

JOSÉ CÉSAR FERREIRA REBOUÇAS - Conselheiro 

LUIZ DE OLIVEIRA – Conselheiro 
 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

LUIZ DE FRANÇA NETO – Presidente 

ELIOMAR DOS SANTOS LACERDA – Conselheiro 
RUTE DE JESUS CAIXETA - Conselheira 

 

 

DIRETORIA 

 

LUIZ DE OLIVEIRA – Presidente 
GERMIRES FÉLIX DANTAS – Diretor Administrativo e Financeiro 

RAIMUNDO NONATO MARTINS – Diretor de Com. e Promoção Social. 
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APRESENTAÇÃO.  Em 2020, entre fevereiro e março, iniciamos um período 

de horror que chegou a todas as partes do mundo; um tal de Covid-19, 

possivelmente nascido na China, se espalhou por todos os continentes, 

transformando-se em pandemia, causando milhões de vitimas e provocando o 

fechamento de fábricas, comércios e interrupção  em atividades de produção e 

uma crise financeira sem igual. As palavras de ordem passaram a ser 

MÁSCARAS, ISOLAMENTO, CONTÁGIO, etc.Na AFABRB não foi diferente. Por 

nossos filiados serem, quase na totalidade, grupo de risco, medidas de 

restrições foram adotadas. O horário de atendimento foi reduzido, 
suspendemos festas/confraternizações e encontros entre associados. 

 

Mesmo neste clima adverso, a gestão da AFABRB8 continua focada na 

sustentabilidade da Entidade, na transparência e fortalecimento da relação 

com seus filiados. Assim, mais que cumprir uma exigência, nosso  RELATÓRIO 

ANUAL registra nosso compromisso com os associados, prestando-lhes conta 

de forma responsável e transparente sobre o que foi possível realizar em 2020, 

o ano que mudou a vida do mundo. 

 

ESTRUTURA CORPORATIVA.  Os órgãos responsáveis pelas atividades da 

Associação são: 

• CONDE (Conselho Deliberativo), composto por cinco membros efetivos e 
cinco suplentes; 

• CONFI (Conselho Fiscal), composto por três membros efetivos e três 

suplentes; 

• DIREX (Diretoria Executiva), composta por três Diretores: Diretor 

Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Comunicação 

e Promoção Social. Em junho/2020, por motivos pessoais, tivemos a 

renúncia do Diretor Administrativo e Financeiro, cujas funções foram 

absorvidas, cumulativamente, pelo Diretor de Comunicação e Promoção 

Social. 

• NUCOP (Núcleo de Apoio Operacional) composto por duas funcionárias 

 

PERFIL CORPORATIVO 

A AFA foi criada, em 11/021992, para ser um instrumento de união entre os 
primeiros aposentados do BRB; posteriormente, aprimorou seus objetivos na 

defesa dos direitos dos seus filiados junto à Regius e Saúde BRB, bem como 

propiciou-lhes momentos de lazer e confraternização. 

 

No início de 2020, tínhamos 844 (oitocentos e quarenta e quatro) filiados, dos 

quais 26 (vinte e seis) aconteceram no decorrer do exercício. Durante o ano, 

alegando motivos financeiros, 6 (seis) colegas pediram desfiliação e 8 (oito) 

faleceram. Assim, encerramos 2020 com 830 (oitocentos e trinta) filiados. 

Cada associado, em 2020,  contribuiu para a Associação com R$ 93,13 

(noventa e três reais e treze centavos). 
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ACONTECIMENTOS/REALIZAÇÕES EM 2020 

Janeiro/2020 

• Em reunião extraordinária de 17/01/2020, o Conde, aprovou a Ata 263ª, 

de 20/12/2019, que tratou da realização da Confraternização do Dia do 

Aposentado (24/01), a ser comemorado com um almoço festivo, no dia 

16/02/2020. Registrado, também, que a AFA divulgará/participará (sem 

custos) do evento para comemoração do Dia do Aposentado, em 24/01, 

patrocinado pela Regius e pelo Banco, esclarecendo que o evento do 

Banco/Regius não prejudicará a festividade da AFA prevista para 16/02. 

• Aprovado o Calendário para realização das reuniões do Conde, em 2020. 
• Bloqueio judicial na conta da AFA – R$ 22.691,19 – referente a 

honorários / sucumbenciais por conta de ACP movida pela AFA, visando 

defender seus filiados, no caso da revisão de benefícios implementada 

pela Regius. Proposta para absorção do valor pela Associação, embora, 

anteriormente, tivesse sido aprovado o rateio entre os participantes, 

alegando-se que alguns dos participantes da ACP (153) já são falecidos, 

e outros, não participantes da AGE, poderiam não se sentir responsáveis 

por sua parte no rateio; pela absorção do valor pela AFA, também foi 

ponderada a questão do custo saúde para os filiados. O Conde 

reexaminou e aceitou a absorção pela Associação, “ad referendum” da 

AGO que irá apreciar a prestação de contas. 

• Designação da Comissão Eleitoral. Aprovada a indicação de nomes para 
comporem a Comissão Eleitoral dos órgãos estatutário da AFABRB – 

Triênio 2020/2023 – Ademir Borges, Eurico Leal Junior, Maria de Lourdes 

Kruchak. 

• Condições especiais para aposentados do BRB. Dado conhecimento do 

Oficio Presi 2020/001, de 24/01/2020, referente a compromisso do BRB 

oferecendo aos aposentados as mesmas condições de crédito praticadas 

para os empregados da ativa. 

• Seguro de Vida em Grupo. Aprovado solicitar-se à BRB Seguros 

divulgação sobre os novos valores do Seguro em Grupo, benefícios e 

envio dos certificados. 

• Analisadas/tomado conhecimento das atas da Regius: Conde 573, Direx 

1050 a 1053. Eventuais dúvidas foram relatadas aos representantes dos 

aposentados no Cofis e Conde/Regius. 
• Voto/Alteração da Sistemática de correção dos benefícios aos 

aposentados. Informado pelo Sr. Aliomar (conselheiro da Regius) o 

encaminhamento de voto propondo que a variação do IPCA/IBGE seja 

considerada de janeiro a dezembro, visando evitar prejuízos aos 

benefícios durante os doze meses subseqüentes. Proposta encaminhada 

para estudos das áreas competentes. 

• Voto/Redução da Contribuição Extraordinária. Voto reiterando ao Conde, 

pedido de 01/07/2019, sobre estudos que viabilizem a redução da 

contribuição extraordinária à Regius. 
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• Aprovado o envio de correspondência, aos conselheiros eleitos, pelos 

aposentados (Aliomar e Teresinha), propondo estudos junto à Regius 

para adequação dos salários dos gestores da instituição, de acordo com a 

realidade do mercado e do porte da Regius. 

• Relacionamento institucional com o Conglomerado BRB. Registrado que 

toda a movimentação e contatos com o BRB visam tão somente a obter 

frutos em favor do aposentado, principalmente nossos associados. Os 

gestores da Associação têm discernimento para saber até onde agir enão 

se envolver em campo comprometedor. 

• Marcar agenda com a AEBRB/Pauta: uso do balcão, Saúde BRB, AEBRB e 

Regius/mandato dos dirigentes indicados pelo Patrocinador. 
         Fevereiro/2020 

• Apresentação, ao Conselho Deliberativo,  do Regulamento Eleitoral para 

eleição dos novos dirigentes da Afa, com destaque para os seguintes 

pontos:  descartada a questão do  voto por procuração, haja vista a 

necessidade de procuração passada em cartório, com geração de custo e 

deslocamento do filiado; b) voto eletrônico: foram apresentadas duas 

propostas, sendo uma considerada negativa, devido ao fator custo e 

necessidade de renovação a cada eleição; a segunda tinha por objetivo a 

criação de um sistema próprio para a Associação, incorporado como 

tecnologia própria, sem custos futuros. Em virtude da possibilidade de 

não ficar pronto em tempo hábil, a Comissão deixou a alternativa para 

ser decidida para a próxima eleição, em 2023. 
• Incorporação do Plano de Saúde da CLDF pela BRB saúde. Em virtude de  

comentários circulando nas redes sociais sobre tal assunto, o Conde 

buscou informações a respeito, esclarecendo que tal possibilidade, de 

acordo com a legislação em vigor, não é possível; talvez se busque uma 

possibilidade jurídica para a Saúde BRB administrar o Plano de Saúde da 

CLDF, mas não existe nada de concreto a respeito. 

• Alteração do nome do informativo mensal da Associação AFAZERES. Por 

entender que o nome do informativo não se vincular aos objetivos da 

AFA, foi sugerida a realização de uma campanha ou concurso para tal 

fim. Ação esta suspensa em virtude da pandemia. 

• Prestados esclarecimentos pelo representante dos aposentados no 

Conselho Fiscal da Regius, Sr. Luiz de França Neto, a respeito de 

cobrança de multa e juros de mora – Imposto de Renda – Denúncia 
Espontânea, valor em torno de R$ 17.688,67, com o Confis/Regius 

entendendo que tal decisão foi acertada e cumpridos todos os 

normativos da Entidade. Ressalte-se que o fato teve origem no PDV-BRB 

de 1999, quando o Sindicato dos Bancários patrocinou mandado de 

segurança coletivo com pedido de liminar para não retenção de IR sobre 

o resgate da reserva de poupança e jóias, cuja liminar expedida foi para 

que o IRRF fosse depositado em juízo. 

• 21/02/2020 – encontro com a Direx/Regius visando conhecer o 

posicionamento do Fundo de Pensão sobre os votos do Conselheiro 
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Aliomar, representante dos aposentados, a respeito das Contribuições 

Extraordinárias e Correção do reajuste da complementação da 

aposentadoria. 

• A AFA tomou conhecimento de que a questão da Contribuição 

Extraordinária voltará a ser analisada pelo Conde Regius em março; a 

Correção do Reajuste dos benefícios voltará para pauta após a questão 

da contribuição extraordinária. 

• Informado pela Corretora BRB a realização de pregão eletrônico para 

contratação de seguro em grupo dos aposentados (vencedora a empresa 

Mapfre), com destaque para a diminuição do valor da contribuição, 

conquista de vários entendimentos entre a Associação e Corretora.  
• Lidas e apreciadas as seguintes atas da Regius: COFIS 417,  CORIS 36, 

DIREX 1054. Sobre a Ata Coris 36, destacada a indicação de várias 

aplicações deficitárias, mas sem registros de responsabilidades. 

Deliberado que o assunto seja repassado para o representante dos 

aposentados no COFIS/Regius. 

• Deliberado convidar-se o representante da AFA no GT Imóveis da Regius, 

visando uma atualização sobre a situação dos imóveis pertencentes do 

Plano BD-01. 

Março/2020 

• Demonstrações financeiras de 2019, acompanhadas de pareceres  

Conselho Fiscal. Após análise das demonstrações financeiras relativas ao 

exercício findo em 31/12/2019, o Conde/AFABRB manifestou-se 
favoravelmente à sua aprovação. Na oportunidade, também tomou 

conhecimento do Relatório de Atividades 2019, da Execução do Plano de 

Trabalho 2019 e da Execução Orçamentária 2019; Previsão Orçamentária 

2020 e do Plano de Trabalho para 2020. 

• Em virtude da pandemia COVID-19, a Associação adota medidas, em 

conformidade com recomendações da OMS, do Governo Federal e do DF, 

com vistas a prevenir a contaminação pelo novo Coronavirus – COVID-

19, especialmente por sermos uma Entidade composta integralmente por 

aposentados, pessoas de mais idade que integram o grupo de maior 

risco. Assim, até decretação do fim da pandemia, foram suspensos as 

reuniões presenciais, o Encontro com Arte, realização de 

eventos/confraternizações, bem como a  redução do horário de 

atendimento e da presença física dos diretores/equipe de apoio. 
 

Abril  a outubro/2020,  paralisação de reuniões, com retomada dos encontros 

na forma de vídeo conferência em novembro/2020. 

 

Novembro/2020 

• Possibilidade de Mudança da Sede da AFABRB. A Associação recebeu 

convites do BRB e AEBRB, no sentido de abrigar a sede da AFA junto às 

suas respectivas sedes. Em ambos os casos, a cessão seria por 

comodato, sem definição de prazos. A Associação, pela ausência de 
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dados mais abrangentes para decisão sobre custo/benefício, optou 

aguardar maiores detalhes para decisão. 

• Reuniões presenciais do Conde. O Conselho, em virtude da pandemia, 

que impossibilita a realização de reuniões presenciais, decidiu pela volta 

dos encontros mensais de forma virtual. 

• Confraternização Natalina/2020. Pela impossibilidade de realização do 

encontro natalino, o Conde aprovou o envio de um brinde natalino para 

os filiados, propondo a aquisição de um panetone Kopenhaguen. 

• Parceria AEBRB/AEBRB. Desde  2009, a AEBRB e o BRB firmaram um 

acordo de acionistas, que foi acompanhado atentamente pela AFA, tendo 

como objetivo principal a obtenção de recursos, pela AEBRB,  para 
auxiliar no  custeio das despesas da Saúde BRB. Sabe-se que, na fase 

atual, as partes estão negociando troca de ativos, onde a AEBRB trocaria 

os 30% de capital que mantém junto à BRBCard e Corretora de Seguros 

por ações do Banco, o que lhe permitiria continuar aportando recursos ao 

Plano de Saúde, oriundos dos dividendos decorrentes de sua participação 

acionária no Banco; em contrapartida, a DTVM e Seguros BRB seriam 

alienados a terceiros . Não se sabe, até o momento, o real sucesso nesta 

negociação. A AFABRB está atenta e participando de reuniões virtuais 

com a Diretoria do BRB, aguardando melhores esclarecimentos sobre tal 

negociação. 

• Resolução Conde 001 – Benefício por Morte/Invalidez Permanente  por 

Acidente.  Proposto e aprovado que o benefício em questão seja limitado 
a um gasto de R$ 100 mil/ano, justificado sobre a possibilidade de 

existência de sinistros superiores a este valor, o que comprometeria as 

finanças da Associação, bem como que este limite seja revisado 

anualmente. Autorizado o pagamento do benefício aos herdeiros do ex-

associado Sebastião Gratão, falecido em acidente de trânsito, em 

18/04/2020. 

Dezembro/2020. 

• Parceria entre AEBRB/BRB- Troca de Ativos. Não aconteceram  

avanços nas negociações para troca de ativos (AEBRB trocaria os 30% 

de capital que mantém junto à BRBCard e Corretora de Seguros por 

ações do Banco, o que lhe permitiria continuar aportando recursos ao 

Plano de Saúde, oriundos dos dividendos decorrentes de sua 

participação acionária no Banco) e, aparentemente, não existe 
previsão para conclusão da negociação. A AFA continuará 

acompanhando as negociações. 

• Aquisição/contratação de empresa para entrega de panetones aos 

associados – Brinde natalino. Assinado contrato para compra e 

entrega do brinde natalino aos associados (panetone da Kopenhagen), 

num total de 832 unidades, a serem encaminhadas para todos os 

filiados. 

• Atas da Regius: CONDE 573 A 586; COFIS 417 A 430; DIREX 1054 A 

1091; COMIN 154 A 158; CORIS 37 A 39. Os conselheiros tomaram 
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conhecimento das atas mencionadas, registrando que, de modo geral, 

as atas da Regius redigem os assuntos pautados de forma sucinta, 

dificultando o , dos aposentados junto à Regius. Sugeriu-se que a 

Direx/AFABRB  solicite à Regius, a bem da transparência, que a 

redação seja mais clara ou, se for o caso, que os anexos sejam 

disponibilizados. Sobre a ata da Regius que trata do investimento Sia 

Corporate, por aparentar que se trata de mais uma negociação com 

recursos dos assistidos fadada a terminar em prejuízo, sem apuração 

de responsabilidades; o Conde/AFABRB propôs que o assunto seja 

analisado pelo representante dos aposentados no Cofis/Regius 

visando, se for o caso, realização de auditoria para analisar tal 
operação. 

• Sentença relativa ao IRRF/Contribuições Extraordinárias. Diante do 

êxito no Mandato Judicial Coletivo, que determinou o abatimento das 

contribuições extraordinárias vertidas para a Regius somente na 

declaração de ajuste anual, a partir de 2021; a Direx/Afa entrará  em 

contato com a Regius, solicitando que tais valores sejam informados 

nos respectivos comprovantes de rendimentos de forma destacada. 

Solicitado ao Diretor de Comunicação e Promoção Social  a publicação 

da sentença no próximo Afazeres. 

• Pedido de Renúncia do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. 

Germires Félix Dantas.  Considerando que, desde julho/2020, por 

meio de carta, o então Diretor apresentou pedido de renúncia, 
alegando motivos particulares; desde então, as atribuições da 

Diretoria estavam sendo exercidas pelos dois diretores atuantes e os 

documentos assinados em conjunto, conforme normas vigentes. Para 

fins de transparência e resguardar-se a Associação de possíveis 

implicações, a Diretoria Executiva sugeriu ao Conde que o Diretor 

Raimundo Nonato Martins, exerça, cumulativamente, as funções 

relativas ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, assunto este 

aprovado pelo Conde. 

• Indicação de representante dos aposentados junto ao Comitê de 

Investimentos da Regius/ membro suplente.  Em virtude da não 

habilitação e renúncia da representante suplente (Silvânia Lúcia C. 

Normando) e urgência para nova indicação, a Direx indicou como 

novo suplente o associado  Raimundo Nonato Marques de Santana, 
portador da certificação exigida (CPA20), “ad referendum” do 

Conde. 

 

 

 

ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS/ATIVIDADES DE 

SOLIDARIEDADE 
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Em virtude da pandemia COVID-19, a AFABRB promoveu, neste exercício, 

apenas um evento social. 

 

Festas. 

• Festa do Aposentado/Almoço Festivo. 16/02/2020,  Espaço Novytá, 

AABR., que contou com a presença de 426 pessoas. Custo total da festa 

R$ 59.824,32. 

• Festa Junina: Cancelada. 

• Confraternização Natalina: Cancelada.   

 

Encontro com Arte. Cancelado 
 

Biblioteca. 

• Sempre disponível, mas sempre pouco procurada. 

 

AFA Solidária 1 

• Com o inverno batendo às nossas portas e um período difícil por causa 

da pandemia, a AFABRB, com apoio da Regius, abriu a campanha AFA 

SOLIDÁRIA, com o objetivo de arrecadar doações e artigos de higiene e 

proteção contra o Covid, com encerramento previsto para 30/07/2020. 

Foi um grande sucesso; arrecadamos R$ 7.729,93. O dinheiro foi usado 

na compra de 123 cestas básicas e 101 kits de higiene; recebemos, 

também, várias roupas, agasalhos e calçados. O material e alimentos 
foram entregues à ABC PRODEIN Estrutural e Paróquia Nossa Senhora do 

Encontro com Deus, responsáveis por fazer chegar aos mais 

necessitados as doações. As entidades manifestaram sua gratidão às 

mais de 50 pessoas que contribuíram para a campanha. O 

agradecimento foi extensivo à AFABRB e à Regius pela mobilização e 

generosidade. 

AFA Solidária 2.   

• Realizada entre novembro e dezembro/2020, a campanha teve por 

objetivo proporcionar um Natal mais ameno para quem mais precisa. 

Mais uma vez, os parceiros do bem, AFABRB e Regius se reuniram e 

conseguiram R$ 6.100,00 de doações, além de roupas, calçados e 

brinquedos. As cestas básicas e kits de higiene foram entregues à ABC 

PRODEIN, que, na pessoa do  Pároco Miguel Angel, agradeceu todo 
empenho, trabalho e gêneros alimentícios (cestas básicas) entregues no 

dia 24/12 e ofertados no dia 25/12 às famílias da Estrutural, assistidas 

pela ABC PRODEIN. 
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RESULTADO FINANCEIRO DA AFABRB - 2020 

 

CAIXA                                                                            R$         489,17              

BRB CONTA MOVIMENTO                                                  R$       2.398,91              

APLICAÇÕES                                                                      R$ 1.093.307,77       

IMOBILIZADO                                                                  R$   677.391,73       

 

RECEITA TOTAL:                                                               R$   915.293,47       

DESPESA TOTAL                                                                R$  616.473,69         

RESULTADO:                                                                     R$  298.819,78          

 

 

OBITUÁRIO 

Em 2020, perdemos os colegas abaixo relacionados, que deixaram saudades e 

uma história pessoal e profissional extraordinária. Nossos sinceros sentimentos 

aos amigos e familiares.  

• Pedro Mábene Santos Mendes – 28/02/2020 
• Maria de Lourdes Lira Brasileiro – 02/03/2020 

• Sebastião Gratão – 18/04/2020 

• Glaucia Cardoso Guimarães – 29/09/2020 

• Maria Diamices Silva Chevalier – 06/11/2020 

• José Ubirajara Santana Lima – 16/11/2020 

• José de Oliveira Gomes – 06/12/2020 

• Marlei Boechat dos Santos Aguiar – 18/12/2020 

 

CONCLUSÃO  

O Relatório de Atividades é a nossa principal ferramenta de transparência, pois 

contém informações sobre nossa estrutura, atividades, situação econômico-

financeira e acontecimentos de modo geral. 
 

Para os gestores, o Relatório de Atividades é a comprovação do cumprimento 

do nosso dever e compromissos estatutários com os associados. A AFABRB 

agradece por contar com sua presença na história da Entidade; há 28 anos 

caminhamos juntos, tivemos vitórias e derrotas, mas sempre buscando 

defender os direitos dos associados e buscar novas conquistas. Agradecemos, 

também, a parceria e relacionamento com o BRB e suas coligadas, em especial 

Regius e Saúde BRB, pilares do bem-estar e qualidade de vida dos 

aposentados. 

Por causa do COVID-19, em 2020, todos nós vivemos uma modificação 

significativa em nossas vidas. O mundo mudou drasticamente em um piscar de 

olhos. Um simples flertar, ou ir à escola, ou ao trabalho, práticas do dia a dia, 

que o individuo muitas vezes não valorizava por serem comuns e habituais, 
tornaram-se objeto de conquista da maioria dos seres humanos, o que 
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esperamos, com a benção de Deus e a sabedoria dos cientistas, aconteça em 

2021. 

 

 

Por fim, resumidamente, nossa Proposta orçamentária para 2020, onde 

projetamos os seguintes valores: 

• Total das receitas    R$   1.019.065,00 

• Total das despesas  R$      929.758,00   

• Resultado               R$       89.307,00 

 

Obrigado a todos – Um abençoado 2021! 
 

Brasília-DF,  dezembro de 2020. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

RAIMUNDO NONATO MARTINS                                                                         

Diretor de Comunicação  e Promoção Social 

Diretor Adm e Financeiro  (cumulativamente) 
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