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Em maio de 2020 o nosso Encon-
tro com Arte foi suspenso, logo que 
começou o isolamento social. Mas 
por que iniciar esta conversa lem-
brando da suspensão das aulas de 
artesanato na sede da Associação, 
se outras atividades da AFABRB, de 
maior público, também acabaram 
suspensas de lá para cá? E agora, em 
agosto de 2021, até mesmo a sede da 
Associação mudou provisoriamente...

A verdade é que, apesar de tantos 
fatores que ninguém imaginaria em 
tão pouco tempo, muita coisa tem 
nos mantido aconchegados como 
uma grande família, mesmo que nos-
sa presença física tenha sofrido “que-
bra de rotina”, relembrada de forma 
ilustrativa pela suspensão de uma 
reunião mensal tão singela, que é o 
nosso Encontro com Arte.

O tempo e o espaço estão sem-
pre a nos desafiar. Talvez, fazendo 
analogia com a arte e a reciclagem, 
consigamos pensar melhor sobre as 
mudanças que a vida nos traz.

Foi devido a uma reforma no pré-
dio do Sindicato dos Bancários, no 
final da Asa Sul que a AFABRB preci-
sou transferir-se para o antigo Edifí-
cio Sede do Banco de Brasília.

Se por um lado há muito prazer 
em estar no antigo Edifício Sede do 
BRB, outrora pulsante, local de de-
cisões históricas para os regioban-
cários, assim que nos mudamos 

para o endereço provisório passamos 
a observar mais de perto todo o Se-
tor Bancário Sul esvaziado. A cidade 
planejada onde se cultua projeções de 
novos “centros inteligentes”, em se 
tratando de revitalização urbana, deixa 
cada vez mais espaços esquecidos ao 
vento, surgindo verdadeiros “setores 
fantasmas”, como em cenários de fic-
ção científica.

Passado e futuro são costurados 
pelo tempo presente. O aparente esva-
ziamento de um setor da nossa cidade 
é preocupante. 

Caso o Encontro com Arte fosse 
retomado em agosto de 2021, cer-
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tamente o assunto dominante seria o 
“novo” ambiente em que estariam sen-
do ministradas técnicas artesanais. No 
intervalo das pinceladas e costuras, 
provavelmente haveria reflexões sobre 
a confecção, hipotética, de uma imensa 
colcha de retalhos, surgindo magnífica 
e aconchegante do reaproveitamento 
inteligente de pequenos pedaços de 
panos, a nos lembrar de uniformes de 
trabalho ou roupas de festa, nas confra-
ternizações de outrora com os colegas.

É assim, a vida. Do velho surge o 
novo. Sabemos que o tempo não para e 
que tudo se transforma. 

Saudações!
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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.

O Valor do vale-brinde é de R$ 200,00 (duzen-
tos reais). Todo mês a Associação sorteia um 
aniversariante para receber o vale brinde. Em 
agosto o sorteado foi  Neuza Mendonça Gui-
marães, aniversariante do dia 23.

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

01/09
FLÁVIO SILVA REIS
FRANCISCA ANTÔNIO EVANGELISTA DE ALMEIDA
MARLENE GOMES LEITE VIEIRA
02/09
FRANCISCA ALDAILZA MAIA LIBÂNIO
JOSÉ GOMES BARBOSA
03/09
ADIEL LIMA FRANCO
04/09
ARY DA SILVA PEREIRA
IRES DE ASEVEDO BOMFIM
MARIA CÉLIA PEREIRA SILVA
05/09
MARCELO OTÁVIO TOLENTINO
MARIA DE FÁTIMA DE A. BORGES
NELSON LIMA PARREIRA
06/09
HILTON PEREIRA DOS SANTOS
NILZA DA CONCEIÇÃO MACEDO
07/09
AIRTON CÂNDIDO RODRIGUES
08/09
ANAIR NATIVIDADE CORRÊA
AUGUSTO EVARISTO BORGES
CLOVIS LOPES BATISTA
HELSON RICARDO SIMÃO SOUZA
JOSÉ LUSTOSA CABRAL
MARILIA MARTIN AGUIAR
WASHINGTON PAULO DE JESUS

09/09
CARLOS MARQUES DA SILVA
LENITA M DA CUNHA MENDE
SÍLVIO ROBERTO LEITE
10/09
JOVINIANO PEDROSA FILHO
LÚCIA MARIA AVILA QUEIROZ
MARILANE RIBEIRO SOARES
MAURÍCIO JOSE DA COSTA
11/09
ELVÍDIO DE SEIXAS NOGUEIRA
JAIRO RABELO DA SILVA
JOSÉ HUMBERTO DA CUNHA
LUIZ CARLOS PENA
RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SANTANA
12/09
ISA MARIA SOARES BORGES
NEUSANIR MARIA NEGREIRO SILVA LIMA
13/09
ELIZABETH BORGES DE FARIA
14/09
ALMIVAR MIRANDA DE CARVALHO
BEIJAMIM RODRIGUES DA CUNHA
DURVALINA VENERATO T BANDEIRA
ELIESER ANTUNES DE SOUZA
JOSÉ PAULO VIEIRA
MARLI DE CARVALHO CLEMENTE   
VIOLETA MILHOMENS DE BRITO
15/09
ANTÔNIO MARTINS VARGAS PRIMO
EDVAR ARAÚJO DE AZEVEDO
EURÍPEDES LOPES MARQUES
FRANCISMÁ SOARES DE SOUSA

16/09
JUSCELINA RODRIGUES VIDAL
17/09
AMAURI GONZAGA DE FREITAS
18/09
LUIZA HELENA RAMOS PERREIRA CORREIA
REJANE GOMES ZOLET MARTINS
VIRIATO DE CASTRO
19/09
LENIZE DE OLIVEIRA SOUZA
20/09
GERALDA DOS SANTOS SOARES
VALDIVINO ALVES DOS SANTOS
23/09
ANA LÚCIA MOURA SILVA
MELQUIZEDEQUE SAMPAIO DE RESENDE
OSVALDO DE CASTRO BARBOSA
24/09
CARLINDO RIBEIRO PORTO
MARTA MARIA DE MELO OLIVEIRA
25/09
DURVAL GARCIA FILHO
HUGO ARNALDO BICALHO
VILSON MARCOS BORGES
26/09
ANTÔNIA BEZERRA DO NASCIMENTO
CLIDENOR RODRIGUES DE ARAÚJO
MARIA ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA
MARIA CRISTINA COSTA
WALDIR MACHADO BORGES

27/09
CLEIDI VAL MANZOLILLO
ERNANI LUIZ FERREIRA
HELIANA MARIA TEOFILO MAGALHÃES WANDERLEI
JOAQUIM PINHEIRO DA LUZ
28/09
ARLENE SANTOS CAMPOS
ELIZABETE BORGES E BORGES
MIGUEL SUDÁRIO RIBEIRO
REGINA CLÁUDIA V. DE A. M. TAVARES
ROSÂNGELA PEDROSA
SEBASTIÃO ALVES MOREIRA
29/09
AGNEL ALVES FERREIRA
AIRES ANTONIO MARTINS FERREIRA
DELSON DE SOUZA E SILVA
MARLI VIEIRA RIOS
30/09
EVANGELINA FERREIRA SOARES

INSS está entre os maiores litigantes do País
Há mais de 100 milhões de processos em andamento na Justiça 

brasileira, mas isso não quer dizer que as pessoas buscam o Judi-
ciário por qualquer motivo. A tese de doutorado de Irapuã Santana, de 
34 anos, demonstra que “temos uma estrutura do Estado que utiliza o 
próprio Estado para ingressar com ações que obviamente serão julga-
das improcedentes, ou recorrendo eternamente até não poder mais”,  
enquanto “as pessoas mais pobres, ganhando um salário mínimo 
[1.100 reais], preferem suportar um prejuízo de 1.000,1.500 reais a 
ingressar na Justiça”. O jovem advogado publicou o estudo em livro, 
intitulado “Acesso à Justiça - Uma análise multidisciplinar”, pela 
editora JusPODIVM, que explica a inibição de enfrentar a injustiça. A 
certeza de que não serão contemplados inibe qualquer ação.

A pesquisa fez 14 perguntas a cerca de 1.800 pessoas que ga-
nham cerca de um salário mínimo. Em uma delas, pedia para que 
dessem uma nota de zero a 10 para o Judiciário. A média foi de 4,36. 
“A população tem os dois pés atrás com o Judiciário porque sabe 
que a probabilidade de ter o problema resolvido é pequena”, afirma o 
pesquisdor, que é Procurador do município de Mauá (SP) e advoga-
do voluntário da ONG Educafro. Por que há, então, tantos processos 

emperrados na área cível? O livro de Irapuã Santana, que conta com 
prefácios dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Ro-
berto Barroso e Luiz Fux, este último também o orientador da tese, 
aponta que dos 10 maiores litigantes, seis são o próprio Estado 
— sobretudo INSS e bancos estatais, além de municípios e outros 
setores. São instituições públicas que se valem do Judiciário para 
postergar algumas de suas obrigações previstas em lei, como arcar 
com tratamentos médicos caros, por exemplo. 

Recomendamos ler entrevista concedida por Iraupã Santana em 
agosto de 2021 para o jornal  EL PAÍS (https://brasil.elpais.com/so-
ciedad/2021-08-21/irapua-santana-os-brancos-cometem-mais-cri-
mes-patrimoniais-que-os-negros-e-os-perigosos-somos-nos.html). 

A aquisição do livro “Acesso à Justiça - Uma análise multidiscipli-
nar” é uma alternativa de leitura interessante, lembrando que por motivo 
de mudança provisória da sede da AFABRB para o Edifício Brasília, no 
Setor Bancário Sul (assunto já divulgado nos meios de comunicação da 
AFA), nossa biblioteca ficará desativada por período indeterminado.
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Pandemia da Covid piora Educação
Os rastros das lições que a pandemia 

deixou - “Depois da pandemia que asso-
lou a educação no País, todo o processo 
de recuperação levará tempo. Mais tempo 
do que o despendido num processo nor-
mal de ensino sem interrupções bruscas 
e prolongadas. Ou seja, para cada ano 
sem escola, é necessário pelo menos o 
dobro do tempo para recuperar, atualizar 
e reinserir o aluno no curso normal de 
aprendizagem. A desmotivação e o aban-
dono da escola são o que os especialistas 
preveem com o fim da pandemia. O hori-
zonte que era de preocupação, agora, vai 
se transformando em caos completo.

“A falta de renda das famílias tem obri-
gado que essas crianças sem escola en-
trem para o mercado informal de trabalho. 
Algumas delas para a criminalidade. Fazer 
com que essas crianças regressem para 
a escola é uma tarefa quase impossível, 
dizem os educadores. O tempo perdido 
em Educação é, praticamente, irremedi-
ável. São cidadãos que terão pela frente 
poucas perspectivas, como baixo salá-
rios, más condições de vida, mais opor-
tunidades para entrarem para o mundo 
do crime, mais doenças, mais desajustes 
sociais e engrossarão as periferias peri-
gosas das grandes cidades , intensifican-
do os caos de violência tão presentes em 
nossas metrópoles.

“Aqui em Brasília, quem se der ao 
trabalho de percorrer algumas dessas 
áreas periféricas da capital, como Sol 
Nascente e outras, notará que as ruas 
nessas localidades estão constantemen-
te tomadas de crianças e de adolescen-
tes que perambulam sem destino duran-
te todo o dia e par te da noite também. O 
que esperar de uma situação como essa 
no futuro se não há projetos para rever-
ter essa situação?

“O nosso apagão como nação peran-
te o mundo, notado nos últimos anos em 

decorrência da decadência paulatina que 
tomou conta da escola pública, parece 
agora se transformar num alerta e numa 
ameaça para o mundo civilizado. A Orga-
nização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco) tem 
alertado para os efeitos negativos que o 
fechamento prolongado das escolas trará 
para o País. Alguns deles são: aprendiza-
gem interrompida, má nutrição, confusão e 
estresse para professores, pais desprepa-
rados para a educação à distância, lacunas 
nos cuidados com as crianças, aumento 
do custo econômico, pressão não inten-
cional no sistema de saúde, maior pressão 
sobre as escolas que permanecem aber-
tas, aumento de taxa de abandono escolar, 
maior exposição à violência, à exploração 
e ao isolamento social. A Unesco calcula 
que o prejuízo desse fechamento das ins-
tituições educacionais públicas durante a 
pandemia poderá se estender por até 15 
anos. Nesse período, os impactos se fa-
rão sentir de forma evidente até no Produto 
Interno Bruto (PIB), sendo possível que in-
fluenciem negativamente a economia pelo 
menos até 2038.

“Escolas fechadas hoje significam, 
segundo a Unesco, um país mais pobre 
no futuro. É preciso lembrar que somente 
com a evasão escolar, um fenômeno, um 

fenômeno anterior à pandemia, o Brasil 
perdia cerca de R$ 214 bilhões ao ano. 
Com a pandemia, esses números poderão 
chegar a R$ 1,5 trilhão em prejuízos.

“Num país que caminha a passos lar-
gos para um envelhecimento precoce da 
população, a situação poderá chegar a 
um perigoso patamar por volta de 2060, 
quando um em cada quatro brasileiros terá 
65 anos ou mais, sendo necessário que 
para cada um deles haja, pelo menos, um 
jovem em idade produtiva para custear o 
sistema de seguridade. Num mundo onde 
o referencial de riqueza, há muito, passou 
a ser a escolaridade da população e seu 
grau de eficiência técnica e científica, res-
ta saber que papel caberá ao Brasil nesse 
contexto”.

(Fonte: Correio Braziliense, 
caderno Opinião, “Visto, Lido 

e Ouvido”, de 13/09/2021)

A AFABRB, na condição de entidade de 
caráter associativo, sente-se no dever de ex-
pressar ideias e sentimentos de interesse geral. 
Assim, em certas ocasiões, pretende despertar 
em seus associados aquele velho e salutar sen-
timento de indignação e até de revolta! Destar-
te, vez por outra, ela divulga no AFA EM FOCO 
matérias já publicadas na mídia – aquelas  pon-
tuais, de oportunidade. 

Transmissões ao vivo do Projeto Arte|Fato 
Como divulgado na edição passada do AFA EM FOCO, o   

Projeto Arte|Fato é uma iniciativa que integra as comemorações dos 
60 anos do Sindicato dos Bancários de Brasília e se coloca como 
opção de entretenimento para bancários da ativa, aposentados e fa-
miliares.  O programa é conduzido pelo ator Murilo Grossi e trans-
mitido ao vivo, do Teatro dos Bancários, pelo canal da entidade no  
youtube.com/user/bancariosbsb.

Com edições quinzenais, a iniciativa procura também mitigar a 
precariedade em que artistas, técnicos, comunicadores e assistentes 
se encontram (impedidos de atuar normalmente em razão das neces-
sárias restrições impostas pela pandemia de Covid-19).

Para ficar por dentro da programação atualizada do Projeto  
Arte|Fato, consulte regularmente o site bancariosdf.com.br, e  
acesse a aba de CULTURA.
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Máscaras artesanais 
Nosso ENCONTRO COM ARTE segue suspen-

so  por causa da pandemia do novo coronavirus. 
De casa e com saudades dos encontros mensais, 
a professora Luzia Águida continua produzindo 
máscaras de proteção. Os pedidos dos novos 
modelos podem ser feitos pelo WhatsApp (61) 
99552-9882. 

Vendo linda chácara de 60.000m²
Toda reformada, com casa, salão de festas, 

churrasqueira, piscina aquecida, curral, pomar,-
córrego, etc. Próxima a Luziânia. Contato: (61) 
99654-5939 e (61) 3536-6229 – ESTER DO 
AMARAL POSSELT.

Moda Minas Miss
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

Aluguel de salão de festas
Torne sua festa ou encontros mais bonito 

ainda. Faça no Espaço do Cerrado. Aqui, tudo é 
bonito e aconchegante. É gostoso e bem dife-
rente. 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.

Galeria de fotos e renovação de 
cadastros

Aguardamos e contamos com a adesão de 
todos vocês, por se tratarde algo muito importante 
para todos nós. As imagens recebidas serãoposta-
das no site da Associação, noqual você já pode con-
ferir algumas fotos nos eventos da AFA. Lembramos 
também que 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 convívio. Conversemos 
com eles e lhes mostremos as importantes van-
tagens em ser Associado. Contatos: e-mail: afa-
brb@gmail.com – Fones: (61) 3245-6876 / 3345-
0490. Solicitamos a todos os colegas que já são 
Associados que atualizem seus dados junto à 
AFABRB: endereço, e-mail e telefones. Juntos so-
mos mais fortes!

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? Toca algum 

instrumento, canta, faz artesanato? Tem algum pro-
jeto cultural ou social? Estamos à disposição para 
divulgar o trabalho do Associado AFABRB, contar 
a sua história ou a de algum colega que você quiser 
homenagear. Você também pode anunciar produtos 
e serviços comerciais, gratuitamente, neste espa-
ço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

Diretor financeiro 
despede-se da Regius 

No dia 9 de agosto 
Marcelo Furlanetto Gomes 
comunicou sua saída da Di-
retoria Financeira da Regius, 
por motivo de aposentadoria 
e adesão ao último PDVI, 
promovido pelo BRB. Diante 
disso, a Diretora Presidente, 
Nilza Rodrigues de Morais, 
consoante com o dispoto 
o atigo 38 do Estatuto, as-
sumirá cumulativamente as 
atribuições da respectiva Di-
retoria Financeira, inclusive 
como AETQ, até a nomeação 
do novo Diretor Financeiro 

pelo Conselho Deliberativo 
da Entidde, conforme dispõe 
o parágrafo 12º do artigo 29 
do Estatuto da Regius.

O “Time Regius”, na 
edição número 128 do in-
formativo Regius expresso, 
registrou agradecimento a 
Marcello, por todo seu le-
gado à frente da gestão de 
investimentos da Entidade, 
e desejou sucesso na nova 
fase de vida do ex-Diretor.    
O texto do agradecimento 
destacou que a Regius tem 
apresentado excelente ren-

Passeios tranquilos por Brasília
 Muitos moradores dizem que Brasília é uma cidade sem variedade de opções de passeios. 

Acabam por cair no lugar comum de que as únicas coisas que tem na Capital são os Minis-
térios, Congresso Nacional e outros cartões postais, já bastante explorados, sobretudo com 
vinculação política ou corporativa. Por conta disso, acabam saindo da cidade durante os feria-
dos, como o 7 de Setembro, que se aproxima. Lembrando que o Ministério da Defesa informou 
que em razão da pandemia não haverá desfile militar em 2021, aproveitamos, pois, para falar 
sobre locais poucos conhecidos da Capital do Brasil e que podem, independente da época do 
ano, ser opções de passeios diferenciados, sem aglomerações. Dentre opções recomendadas 
pelo site INFORBRASÍLIA, destacamos as seguintes:

PRAÇA DO CRISTAIS - Localizados próximo da Catedral 
Rainha da Paz, com entrada no início do Eixo Monumental, a 
praça tem esculturas em forma de cristais dentro do espelho 
d’agua presente no Setor Militar Urbano. Possui um um dos 
melhores pontos para se observar o pôr-do-sol na Capital. É 
um local realmente belíssimo, porém pouco conhecido por 
brasilienses e turistas.

PARQUE JARDIM BOTÂNICO - Um grande parque onde 
é possível ter contato direto com a natureza. Também pouco 
conhecido por muitos brasilienses, possui várias alternativas 
de lazer, como fazer trilhas, passeios por bosques, parques 
para crianças. É um ótimo local para fazer piquenique, com 
mesas próprias para a atividade, que fazem parte de um res-
taurante muito charmoso.

CINE DRIVE IN -  Imagina assistir a um filme com sua fa-
mília dentro do seu próprio carro. É só sintonizar o rádio e as-
sistir ao filme. Também pouco explorados pelos candangos, 
atualmente, é o único cine drive in do Brasil. Esse cinema é 
legal pois você se sente em casa fora de casa. Assistindo aos 
filmes do carro, você pode ouvir o áudio na altura que quiser, 
comer o que quiser e conversar despreocupadamente, pois 

tabilidade histórica, reflexo 
de sua política de investi-
mentos consistente e sem-
pre orientada em trazer os 
menhores resultados. Mar-
cello fez parte dessa jorna-
da de sucesso, pela qual a 
Entidade continuará seguin-
do, com responsabilidade e 
segurança, focada sempre 
na solidez e sustentabilida-
de da Regius e de seus pla-
nos adminisrados.

ninguém vai se incomodar. Também pode assistir a duas sessões de filmes pagando uma 
única entrada (em torno de 20 reais, dependendo do dia da semana). O Drive In Possui ótima 
localização, praticamente no centro de Brasília, na área especial do autódromo. É um ambiente 
bem estruturado, com 15 mil metros quadrados de área asfaltada, capaz de acomodar 500 
veículos em seu estacionamento; e uma tela de concreto medindo 312 metros quadrados. 

No site www.inforbrasilia.com.br, fazendo pesquisa pelo título “10 locais pouco explora-
dos em Brasília”, há indicações de outras sete opções de passeio: Emida Dom Bosco;  Salto 
do Tororó; Praça do Cruzeiro (ótima par curtir o por do sol); Chapada Imperial; Santuário Mãe 
rainha; Pier da Asa Norte; e Pontão do Lago Sul. Vale a pena conferir!
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O atendimento presencial havia sido re-
tomado, porém, com o recrudescimento da 
pandemia da Covid-19, suspendeu novamen-
te este tipo de atendimento, voltando, em 
primeiro caso, o atendimento virtual ou por 
telefone. Diante da necessidade de compare-
cimeto, é importante que o interessado te-
nha informações antecipadas para o agen-
damento.

A Clínica (localizada na SGAS 902, Edi-
fício Athenas, Entrada A, Sala 215) está fun-
cionando de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h, 
e em horário especial nos fins de semana, 
temporariamente, das 8h às 13h.

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

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Clínica 
Saúde BRB
mantém esquema 
de agendamento 
para consultas 

Telefone para acionar o
Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Baixe o APP SAÚDE 
BRB na loja de aplicativo pró-
pria 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.

Cartão digital da Cassi

Cartilha do Beneficiário está
disponível no site da Saúde BRB

Para esclarecer dúvidas, facilitar a uti-
lização e também divulgar direitos e deve-
res que constam no Regulamento do Plano 
A-1, a Saúde BRB tem uma cartilha que 
explica de maneira simplificada as regras 
e os procedimentos para o uso correto e 
responsável dos benefícios concedidos 
por ela. O intuito é informar o beneficiário, 
que passa a ser parte atuante de todo o 
processo, e a utilizar seu Plano de forma 
consciente e responsável, de modo a favo-
recer a racionalidade no uso dos recursos, 
a obtenção de melhores resultados, e, con-

sequentemente, a sustentabilidade da nossa 
Caixa de Assistência. 

“Evite gastos com exames e procedi-
mentos desnecessários. Consulte mais de 
um profissional, se possível da Clínica Saúde 
BRB, caso desconfie de alguma recomen-
dação ou solicitação. Invista  na prevenção, 
realize consultas eletivas e exames periódi-
cos de modo a reduzir internações e as idas 
aos prontos-socorros”, essas são recomen-
dações na apresentação da Cartilha, que 
pode ser acessada no endereço eletrônico 
www.saudebrb.com.br/cartilha-do-beneficiario.

Protocolo sanitário na volta às aulas 
Em 31 de julho, o GDF lançou diversas pe-

ças publicitárias para ajudar a ampliar a segu-
rança na retomada das atividades presenciais 
nas escolas da rede pública. 

O grande dilema diante da reabertu-
ra das escolas refere-se aos os impactos 
no bem-estar de crianças e os riscos de     
que elas se tornem vetores de transmissão 
para os familiares, sobretudo nas famílais 
que têm idosos. Por outro lado, o infectolo-
gista pediátrico Renato Kfouri, presidente do 
Departamento Científico de Imunizações da 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), res-
saltou em depoimento publicado pela revista 
Veja, ainda em abril, que “as crianças trans-
mitem menos, adoecem menos e têm formas 
menos graves de Covid-19. Menores de 20 
anos respondem por 2,5% das hospitaliza-
ções e 0,6% das mortes”, referindo-se a uma 
estatísitca de âmbito nacional.

Na reabertura das escolas públicas do DF, 
foram estabelecidas aulas presenciais duran-
te quatro horas, e uma hora para a limpeza 
da unidade entre os turnos escolares. Já os 
professores estão encarregados de dedicar 
uma hora diária ao atendimento remoto. As 
aulas presenciais devem respeitar as regras 
de distanciamento social: cada estudante tem 

que ficar a pelo menos um metro de distância 
do outro dentro da sala. Por esse motivo, a 
regra geral é de que as turmas sejam divididas 
em duas. A primeira metade vai para a escola, 
enquanto a outra permanece no ensino remo-
to, ou seja, desenvolve tarefas pedagógicas 
em casa. Na semana seguinte, os papéis se 
invertem e quem estava em casa vai para a 
escola e quem estava na escola fica em casa.

Segundo informe da Agência Brasília, a 
campanha publicitária do GDF com o mote 
“na volta às aulas, o cuidado é matéria obriga-
tória”, o objetivo é esclarecer os alunos sobre 
cuidados que devem ser tomados para evitar  
contaminações por coronavírus e alertar pais 
e comunidade escolar de que os protocolos 
sanitários serão rigorosos e precisam ser 
cumpridos.

Leia diretamente a Cartilha em seu com-
putador ou celular e a consultem sempre 
que houver necessidade. Caso ainda restem 
dúvidas sobre os tópicos relacionados, entre 
em contato com a central de atendimento da 
BRB Saúde: (61)3325-1666 – Distrito Fede-
ral ou 0800 61 0466 – Outras Localidades.  
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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
SBS Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília - Térreo 
(antigo CEMUT)

Atenção! Funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 09 às 18 horas.
Fones: (61) 3245-6876 e 3345-0490
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)

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

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Abril/2021 Maio/2021

1. Saldo em Caixa 872 891

2. Saldo em Conta Corrente 1.728 4.163

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.099.139 1.102.909

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 759.190 762.088

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 339.949 340.821

4. Imóvel 677.392 677.392

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

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

TOTAL 1.779.131 1.785.355

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de  abril e maio/2021.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Junho/2021 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.414.609.809,64 0,95 5,73 81,78 IPCA + 4,70% a.a
Plano CD-02 78.878.253,34 0,32 1,85 27,76 IPCA + 4,00% a.a
Plano CV-03 494.307.698,70 0,93 4,60 69,23 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 66.197.295,50 0,89 3,66 54,99 IPCA + 4,00% a.a
Plano CD-05 8.660.398,93 0,68 1,59 23,88 IPCA + 4,00% a.a
BrasíliaPrev 89.952,67 0,31 1,08 16,31 IPCA + 4,00% a.a

PGA 79.751.662,21 1,01 5,23 78,62 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.142.495.070,99

Superavit do mês de junho/2021: R$ 4.818.605,78
Deficit acumulado até junho/21: (R$ 38.930.342,06)

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!

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA AFABRB (em R$1,00)
CDB/RDB Saldo Rendimento do mês Rendimento Acumulado

Junho/2021 341.817,87 996,88 9.658,78
Julho/2021 968.685,06 1.378,06 11.036,84

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Junho/2021= 0,24        Julho/2021= 0,32


