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Veja só você! Faz mais de um ano que a po-
pulação mundial está reclusa em casa por causa 
da Covid-19. Durante a pandemia, os ganhos da 
Amazon, gigante de vendas pela internet, tiveram 
salto enorme. No último trimestre, a receita da 
empresa aumentou cerca de 43,8%. Em julho de 
2021, enquanto o dono da empresa foi lançado à 
órbita da Terra em um foguete particular milioná-
rio, ex-funcionários reclamavam nas redes sociais 
de condições ruins de trabalho. Mas, deixando de 
lado essa controvérsia,  justamente em julho que-
remos focar em outro lançamento... Não estranhe 
o gancho deste editorial. A Humanidade está tão 
interligada e ao mesmo tempo tão desconecta-
da de si mesma que às vezes a gente precisa de 
“assuntos gerais”, com certo humor, para refletir 
sobre empatia, demandas pessoais e coletividade.

Nem sempre que setamos à janela, vislum-
bramos novos horizontes. Ironicamente, muitas 
vezes, é preciso olhar para trás para perceber o 
quanto caminhamos para frente ao longo de uma 
jornada. Há mais de uma década a AFABRB pu-
blicou a edição número 1 do primeiro  informa-
tivo mensal, cuja apresentação visual e o nome 
AFAzeres –  trocadilho com a sigla e as tarefas 
desempenhadas pela Associação – tornaram 
mais receptíveis as informações enviadas, via 
Correios, aos Associados.  

Atravessamos mais de dez anos focados nos 
afazeres da Associação, sem deixar de perceber 
as mudanças à nossa volta. Nesse período, a 
dinâmica da comunicação mudou. Os informes 
mais urgentes passaram a ser feitos quase si-
multaneamente aos acontecimentos por meio de 
APPs (e-mail e WhatsApp, por exemplo). O nosso 
jornal impresso ganhou versão digital (em PDF 
e HTML, a partir de agora acessíveis pelo site 
www.afaemfoco.inf.br)  e o site institucional foi 

modernizado, com adoção do domínio www.org.br. 
Em meio a tantas novidades eletrônicas, respiramos 
fundo para não perder o FOCO.

Após enquete na qual a maior parte dos As-
sociados decidiu pela escolha de um novo nome 
para o nosso informativo, houve um concurso no 
qual 93 sugestões foram apresentadas à nossa As-
sociação. Foi oferecido um celular no valor de até  
R$ 1.800,00 como prêmio para o vencedor do con-
curso. As 93 sugestões inscritas foram submetidas 
ao Conselho Deliberativo. Na reunião do Conselho, 
o nome AFA EM FOCO teve 7 votos e Afanews 3. O 
nome AFA EM FOCO foi sugerido por um único as-
sociado (José Maria Lima Vieira, matrícula 341.8), 
sagrando-se vencedor do concurso por obter mais 
votos do CONDE.

Pois bem. O jornal mensal da Associação pas-
sa a ter em um novo nome e, naturalmente, haverá 
mudanças gradativas na apresentação do conteúdo. 
Mais do que refrescar a memória do que aconteceu 
durante os últimos 30 dias, o AFA EM FOCO pretende 
ser “uma pausa para um cafezinho”, sem a urgência 
dos fatos, contendo “causos inusitados” do tempo 
laboral, mas com registros relevantes e reflexões so-
bre o que há por vir, fortalecendo ainda mais os laços 
entre os Associados.

O AFA EM FOCO se lança para iluminar pautas 
de interesse dos Aposentados e Pensionistas do 
BRB, com resumo de matérias veiculadas em jor-
nais e revistas, no intuito de reforçar argumentos e 
ações da Associação. E também promover a pes-
quisa e o aprendizado, com dicas de links confiá-
veis que merecem ser compartilhados.

Ao visitar a casa de cada um dos Associados 
com a edição impressa do AFA EM FOCO quere-
mos dizer: “Olá, colega! Continuaremos sempre ao 
seu lado!” 

Saudações!

Lançamento histórico!
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A sinopse do Livro do Mês (Chatô – O Rei do 
Brasil, de autoria de Fernando Morais) está na ver-
são on line do informativo AFA EM FOCO, no site:  
www.afaemfoco.inf.br .

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

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 
julho o sorteado foi RÔMULO CÉSAR SOARES,  
aniversariante do dia 08.

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

01/08 
RUTE DE JESUS CAIXETA 
02/08 
FREDERICO OZANAN BARBOSA
MARIA APARECIDA SOUSA 
03/08 
ANTÔNIO CARLOS ALVES BARROS                                 
REINALDO TOMAZ  DE CANTUARIA 
VICENTE DE PAULA GRACIANO 
04/08 
EVALDO CLIMACO DOS SANTOS
VALMIR BARBOSA DA SILVA
05/08 
ALEX AUGUSTO FLORES HAIDAR 
06/08 
CELE MARIA MOTA VARGAS                                      
EPITÁCIO MARQUES MOREIRA                                    
GIOVANI ROSSETTI SEGADILHA 
07/08 
DERMINDA AUGUSTA DE CARVALHO
GUARACI VIEIRA DE MATOS
09/08 
IARA CORREA DE ARAUJO
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
REGIS FRANÇA BARBOSA 
11/08 
UBALDO DA SILVA COIMBRA FILHO                               
12/08 
NADJA GLORIA RODRIGUES                                      
13/08 
ADELINO ALMEIDA DE MATOS
JOSÉ LUIZ BARBOSA                                           
JUAREZ GALENO DE SOUZA 
VALDECI CARNEIRO DA SILVA                                   
14/08 
ADEMIR BORGES                                               
EURYPEDES PAMPLONA SOBRINHO 
HILDEBRANDO CARDOSO DOS SANTOS                              
15/08 
GLÓRIA MARIA FERNANDES DA SILVA
16/08 
MARIA ELICE DE ANDRADE MELO NUNES FREIRE
SONIA EURÍPEDES T ARAÚJO
17/08 
CLÁUDIA APARECIDA FIDELIS ABREU DA SILVA 
EFIGÊNIA MARIA SOARES TEIXEIRA
JOSÉ DIAS SAMPAIO                                           
JOSÉ EUSTÁQUIO ROCHA MUNDIM                                 
PAULO ANTÔNIO DE CARVALHO

18/08 
ARNALDO RAMOS DA SILVA 
19/08 
ADELINA MARIA DE OLIVEIRA                                   
LUCIMAR RUBEN DE MACEDO MARTINS                             
MARIA PIMENTA JARDIM                                        
20/08 
ADALBERTO RODRIGUES SANTOS
NELSON BITTENCOURT XAVIER                                   
OSMAR NUNES MACHADO                                         
21/08 
FERNANDO ASSUNÇÃO RODRIGUES                                                   
23/08 
GILBERTO DA CRUZ BEZERRA                                    
MARIA DO CARMO FERNANDES DE LIMA
NEUZA MENDONÇA GUIMARÃES                                    
OZIRES LEAL BARBOSA                                         
24/08 
FRANCISCO PAULA NETO                                        
SEBASTIÃO GUIMARÃES FILHO
25/08 
JASSON TANIOS NEMER
JOÃO MANOEL DOS REIS                                        
JÚLIA NOVAIS DOS SANTOS
26/08 
JONAS SILVA DOS ANJOS
LUIZ NAPOLEÃO DA SILVA BRITO                                
27/08 
SEBASTIÃO LOPES DE AGUIAR
28/08 
JORGE WILSON CASERTA DE AGUIAR 
RUBIA ANTUNES DE ALMEIDA PAPA 
WALDEMAR SARTI                                              
WALDINIR DO NASCIMENTO
29/08 
JOSÉ XIMENES CARMO
30/08 
JOSÉ CARDOSO DE JESUS    

Projeto seleciona  
bancários artistas 
para apresentações 
no Sindicato

O Sindicato dos Bancários de Brasília disponibilizou 
em seu canal do Youtube todas as edições do projeto 
cultural Arte|Fato, que já recebeu no palco do Teatro 
dos Bancários artistas como Martinha do Coco, Letí-
cia Fialho, Alberto Salgado, Chinelo de Couro, Canga-
ceiros do Cerrado, Quarteto Zimbatera, Rene Bonfim, 
Miqueias Paz, Noélia Ribeiro, Som de Papel, Thabata 
Lorena, Vanderley Costa, Realleza e Virgílio Mota. 

Arte|Fato é uma série promovida pelo Sindicato 
em valorização da produção cultural do DF. Com edi-
ções quinzenais, a iniciativa surgiu para mitigar a pre-
cariedade em que artistas, técnicos, comunicadores e 
assistentes, impedidos de atuar em razão das necessá-
rias restrições impostas pela pandemia de Covid-19, se 
encontram. Além disso, o Arte|Fato se coloca como 
opção de entretenimento para bancários da ativa, apo-
sentados e familiares. 

Em julho o projeto Arte|Fato abriu inscrições para a 
“prata da casa”, dentro da comemoração dos 60 anos 
do Sindicato dos Bancários de Brasília. Desse modo, 
bancários artistas puderam se inscrever para mostrar, 
em breve, seu talento para os colegas de categoria. 

O prazo de inscrições para participação exclusiva 
de bancários e bancárias no projeto Arte|Fato foi en-
cerrado no dia 9 de julho e a a seleção dos interessa-
dos ficará a cargo de uma comissão avaliadora convi-
dada pela coordenação do projeto. O resultado final da 
curadoria será divulgado no portal do Sindicato.

Arte|Fato

Você não se inscreveu? Então, que tal 
conferir se algum colega inscrito foi se-
lecionado para se apresentar no Tea-
tro dos Bancários, com transmissão 
pela internet? Mais informações no site  
bancariosdf.com.br, na aba de CULTURA.
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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.

Plataforma pública vira aliada do consumidor
Com índice de resolução de 80% de 

conflitos entre clientes e empresas, site 
do Ministério da Justiça já evitou a ju-
dicialização de mais de 3 milhões de de-
mandas. Criada pelo governo em 2014, 
a plataforma consumidor.gov.br já inter-
mediou mais de 4 milhões de conflitos. O 
mecanismo é gratuito e, segundo dados 
da Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), o prazo médio de resposta 
das empresas aos consumidores, pelo 
sistema, é de sete dias.

“É um mecanismo efetivo, célere, que 
não gera custo para o conumidor e que 
tem um nível muito elevado de resolução 
de demandas. Além de ser gratuito, o con-
sumidor pode acessar o sistema de casa. 
Em nenhum processo judicial, você terá 
retorno em menos de 10 dias”, afirma a 
secretária de Defesa do Consumidor, Julia-
na Oliveira Domingues.

Entre 2019 e 2020, a plataforma pú-
blica registrou aumento de 53,38% no 
número de reclações finalizadas. Entre ja-
neiro e junho de 2021, o crescimento se 
manteve, com um aumento de 36,6%, no 
número de reclamações solucionadas, em 
relação ao mesmo período do ano ante-
rior. A secretária atribuiu o alto índice às 
medidas sanitárias adotadas para com-
bater a pandemia do novo coronavirus, 
que fechou setores, incluindo Procons, e 
diminuiu a força de trabalho nos centros 
de atendimento telefônico.“Em razão das 
políticas públicas na pandemia, houve um 
colapso nas demandas, e a plataforma 
teve a sua expressividade recorde, com 
mais de 1 milhão de atendimentos, e com 
o cadastramento de diversos fornecedores 
de produtos e serviços essenciais. Hoje, o 
consumidor.gov.br é a maior platafor- 
ma no mundo em termos de atendi- 
mento de consumo”, diz Juliana.

Ainda de acordo com a secretária, com 
70 milhões de ações judiciais nos arqui-
vos,  o Ministério da Justiça celebra a pla-
taforma, uma vez que, pelo menos, 3,3 mi-
lhões de reclamações já foram resolvidas 
fora da esfera judicial. “Foram milhares e 
milhares de ações que deixaram de chegar 
ao Poder judiciário com a utilização de um 
mecanismo efetivo, que não gera nenhum 
custo, porque o processo não traz custo 
operacional para ninguém”, explica.

Uma reclamação da consumidora Ra-
quel Campos, 35 anos, faz parte do alto 
índice de resoluções da plataforma públi-
ca. Raquel conta que, em 2019, comprou 
um pacote de viagem para Portugal, com 
antecedência, mas, pouco tempo antes 
do embarque, teve que cancelar, devido 
a um problema de saúde na família. Após 
inúmeras tentativas junto ao fornecedor 
para obter de volta o valor que já havia 
pago, recorreu ao consumidor.gov.br. 
“O fornecedor entrou em contato comigo 
super-rápido, eu enviei o relatório médico 
comprovando minha justificativa e, em 
uma semana, tudo estava resolvido. Me 
reembolsaram 90% do valor do pacote. 
Achei superfácial”, conta.

Monitoramento – Apesar de ser geri-
do e mantido pela Senacon/Ministério da 
Justiça, o monitoramento do consumidor.
gov.br é realizado também pelos Procons, 

Defensorias, Ministérios Públicos e so-
ciedade. A secretária Juliana Domingues 
conta que todas as informações e índices 
da plataforma são lançados em painel que 
pode ser acessado pelo consumidor, para 
consultas por categorias e por empresas. 
“Existem ganhos para o fornecedor em 
manter a boa reputação, pela transparên-
cia dessas informações posteriormente”, 
afirma. Segundo a secretária, atualmente, 
o software da plataforma é utilizado por 
outros países para implementação de sis-
temas semelhantes.

“O software foi compartilhado por meio 
de acordos internacionais com Argentina e 
Uruguai, mantendo o foco da Senacon em 
dividir melhores práticas com outro atores 
e órgãos internacionais”, diz Juliana.

(Fonte: Correio Braziliense, site,
postado em 05/07/2021)

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. 
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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.

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 serãopostadas no site da Associação, noqual você já pode conferir 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 represen-
tatividade 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 vantagens em ser 
Associado. Contatos: e-mail: afabrb@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 somos mais fortes!

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 ain-

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

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? Toca algum instrumento, canta, faz artesanato? Tem algum projeto 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, gratui-
tamente, neste espaço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

“Arraiá em casa”
Prezado colega Associado, desde o ano passado a pandemia da Covid-19 nos impediu de realizar a 

tradicional festa junina da AFABRB. Agora em 2021, a Mansão MM (local onde estávamos acostumados 
a fazer nossas festas juninas nos últimos anos), preparou um KIT para quem deseja aplacar um pouco 
a saudade do gostinho das comidas típicas. Aproveite a iniciativa e faça o seu “arraiá em casa”! O valor 
dos kits deverá ser pago por quem encomendar. Uma vantagem adicional na aquisição de kits é que o 
comprador poderá, na data e horário agendados para retirada das encomendas, aproveitar a decoração 
junina da Mansão MM e tirar lindas selfies para postar nas redes sociais. Segue abaixo o cardápio com 
itens típicos carinhosamente preparado pela Marisa, da Mansão MM.

O adiantamento da primeira parcela 
(50%) do 13º ocorre pela primeira vez em ju-
lho de 2021, em virtude da mudança no mês 
do adiantamento do Abono de Natal, previsto 
no Regulamento do Plano BD-01, que antes 
acontecia em abril.

Preocupada com o impacto que a mudan-
ça causaria nas finanças dos assistidos que 
não podiam esperar para receber os 50% em 
julho, a Regius negociou com o BRB, ainda 
em abril, a criação de uma linha especial de 
crédito para o adiantamento do Abono de Na-
tal. Para os que puderam esperar pela nova 
data estabelecida no Regulamento do Plano  
BD-01, o pagamento do Abono de Natal en-
fim chegou!

13º salário

Material produzido pela Secretaria de 
Previdência procura disseminar princípios de 
educação financeira que auxiliem em toma-
das de decisões mais conscientes com rela-
ção ao uso de recursos financeiros.

A cartilha “Educação Financeira para 
Pessoas Idosas - Guia para aposentados e 
pensionistas do INSS” tem como principal 
meta contribuir para evitar o endividamento 
dos idosos. Entre os temas abordados em 
41 páginas, estão as formas de acesso ao 
benefício do INSS, as modalidades de crédito 
e a prevenção contra golpes e fraudes, além 
de informações adicionais sobre direitos das 
pessoas idosas.

Educação financeira 

A cartilha pode ser baixada no portal 
www.gov.br, fazendo uma busca pelo 
título Cartilha de Educação Financeira 
para Pessoas Idosas. A fim de facilitar 
o acesso para o Associado AFABRB, 
disponibilizamos o arquivo no link afa-
emfoco.inf.br/cartilha_inss_2021.pdf
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Na Clínica Saúde BRB temos excelente 
serviço, ótimo atendimento e profissionais de 
primeira linha na área de saúde e medicina: 
psiquiatras, geriatras, ginecologistas, urologis-
tas, cardiologistas, médicos de família, clínicos 
gerais, enfermeiros, assistentes sociais, psicó-
logos, nutricionistas. O serviço é personalizado, 
do acolhimento ao cuidado e, caso necessário, 
encaminhamento a especialistas credenciados. 
Para utilizar os serviços, é necessário se ins-

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

crever em algum programa preventivo ofertado 
pelas Patrocinadoras. 

O atendimento presencial havia sido re-
tomado, porém, com o recrudescimento da 
pandemia da Covid-19, suspendeu novamente 
este tipo de atendimento, voltando, em primei-
ro caso, o atendimento virtual ou por telefone. 
Diante da necessidade de comparecimeto, é im-
portante que o interessado tenha informações 
antecipadas para o agendamento.

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.

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

Agendamento para consultas personalizadas e seguras

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

Exemplos de solidariedade e sua importância 
O longo período de enfren-

tamento da pandemia do novo 
Coronavírus tornou o assunto 
solidariedade cada vez mais pre-
sente. Com a chegada do frio, 
então, intensifica-se a preocupa-
ção com  doenças respiratórias. 
Os graus mais baixos acendem 
um alerta para a imunidade. A 
situação pela qual passamos 
mostra que fazer doações para 
melhorar a saúde geral da popu-
lação é, também, cuidar da nossa  
própria saúde. 

Com o objetivo de identificar 
grupos impactados pela crise 
econômica da Covid-19, pesqui-
sadores da Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná desen-
volveram o estudo “Solidariedade 
frente a desigualdade em tempos 
de pandemia”, cujo artigo conclu-
sivo publicado em abril de 2021 
aponta as ações de solidariedade 
voltadas a territórios vulneráveis 
na capital paranaense, com base 
na experiência de elaboração do 
projeto “Mapa da Solidariedade”, 
uma ação de extensão univer-
sitária, criada em abril de 2020, 
conectando áreas sociais vulne-
ráveis com doações em Curitiba.

Diante das dificuldades es-
palhadas por todo o País, muitos 
voluntários se mobilizaram para 
ajudar pessoas (na maioria das 
vezes desconhecidas), em esta-
do de vulnerabilidade. ‘‘São ci-
dadãos, empresas e instituições 
unidos em um mesmo propósito, 
realizando pequenos gestos ca-
pazes de transformar vidas e que 
aquecem o coração’’, enfatiza 
um artigo do Institiuto BH Futu-
ro, de Belo Horizonte. 

Em Brasília, a campanha 
AFA SOLIDÁRIA vem sendo 
realizada pela AFABRB em par-

ceria com a Regius e a Saúde 
BRB, a fim de ajudar pessoas 
que precisam neste momento 
delicado. As doações de artigos 
de inverno e roupas em geral fo-
ram estabelecidas até o dia 26 
de julho, nos seguintes pontos 
de arrecadação:  AFABRB (EQS 
314/35, térreo dos Sindicato 
dos Bancários); Regius e Clínica 
Saúde BRB (ambas na 902 Sul, 
Edifício Athenas); e Saúde BRB 
(Setor de Autarqinas Norte). 
Além do material entregue nos 
pontos de arrecadação até a data 
limite, pode-se fazer doações  

em dinheiro na conta indicada 
pela AFABRB, exclusivamen-
te para a CAMPANHA AFA 
SOLIDÁRIA: BRB, agência 037, 
conta corrente  007950-7 (CNPJ 
37.159.563/001-37).

Faça parte da nossa rede de 
solidariedade! 

Os valores arrecadados via 
depósitos bancários, assim 
como as doações recolhidas 
nos pontos de arrecadação, 
serão repassados para institui-
ções de apoio a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social 
no Distrito Federal.
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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 3345-0490
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 Março/2021 Abril/2021

1. Saldo em Caixa 223 872

2. Saldo em Conta Corrente 3.614 1.728

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.067.811 1.099.139

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 728.538 759.190

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 339.273 339.949

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 315.123 315.124

TOTAL 1.749.040 1.779.131

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

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Maio/2021 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.400.173.518,49 1,11 4,73 82,78 IPCA + 4,70% a.a
Plano CD-02 78.988.041,44 0,77 1,52 28,04 IPCA + 4,00% a.a
Plano CV-03 486.235.728,75 1,40 3,64 67,07 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 65.194.872,74 1,33 2,74 50,53 IPCA + 4,00% a.a
Plano CD-05 8.381.289,23 1,24 0,90 16,62 IPCA + 4,00% a.a
BrasíliaPrev 76.758,95 0,28 0,77 14,23 IPCA + 4,00% a.a

PGA 79.124.311,88 0,98 4,18 76,95 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.118.174.521,48

Superavit do mês de maio/2021: R$ 8.183.782,03
Deficit acumulado até maio/21: (R$ 43.748.947,84)

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
Maio/2021 340.820,99 872,12 8.661,90
Junho/2021 341.817,87 996,88 9.658,78

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Maio/2021= 0,22        Junho/2021= 0,24 


