
Então, é Natal!
“Natal de paz e amor! Há muitas vozes cantando: louva-

do seja o Senhor”.
Passamos o ano inteiro interligados, convictos do 

mesmo ideal: a união, sobrevivência e bem-estar dos 
aposentados do BRB. Estivemos conectados às mesmas 
convicções, comuns aos interesses, direitos e conquistas 
alcançados graças ao apoio de todos os filiados à nossa 
querida Associação.

Entre nós demonstramos, sempre, gestos fraternos de 
solidariedade, na condição de irmãos regiobancários, que 
somos da forma mais honrosa.

Toda via, a marcha apressada e impulsiva que nos man-
tém ativos e dinâmicos faz, por vezes, endurecer nossos 
corações diante das realidades várias de um mundo sôfre-
go e concorrente – malvado para muitos –. Mesmo assim, 
até esquecemos que já estamos velhos e alquebrados pela 
refrega da vida que nos pontuou de experiências e lições va-
liosas. E ainda gostaríamos de correr como se tivéssemos 
fôlego, ou nadar a braçadas sem nos sentir exaustos. É o 
hábito rotineiro da caminhada que calcou em todos nós as 
marcas do labor suarento e glorioso.

Por vezes, na “sofreguidão” das horas, nos distancia-
mos do Senhor que nos dá tantas bênçãos e vida. Não por 
atos nossos, sim por falta de gestos de fraternidade, que 
nos surpreende desconsertadamente. Lembrando John 
Lennon: “Então, é Natal (chegou o Natal”)! E o que você 
tem feito? O que fizemos? É isso! Passou o ano inteiro e 
chegou o Natal. Assim, numa reflexão sincera, será que fo-
mos mais amenos, mais irmãos? Será que nos tornamos 
menos vãos, menos egoístas? Será que tenhamos sido 
mais solidários, cooperativos com quem vivemos ou por 
onde passamos?

Entendemos que nossa palavra deve ser de neutralidade 
e de respeito perante nossos colegas, principalmente em 
questões de cunho político-social ou religioso. Todavia, no-
bres colegas, permitam-nos parecer carolas só uma vez: 
injusto que na comemoração da maior data da cristandade 
(o Natal) não cumprimentemos o aniversariante Jesus Cris-
to! As nossas ceias lautas e belas não têm permitido que 
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reservemos nossos corações para homenagear Aquele que 
nos franqueou tanta abundância!

“(...) descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai! Sozinha, 
sem mão que a beije; menina triste, sem pai”! 

Às vezes, achamos que Deus permite tais infortúnios 
em nossas vias, para confranger nossos corações com um 
pouco de piedade. Se isso acontece, até podemos chorar, 
e nosso peito se desabotoa desabrochando em nós o ve-
lho gesto de fraternidade real. É ai que abraçamos uma boa 
ação e, quem sabe, juntamos as mãos em amor ao próxi-
mo. Quando isso nos emociona, não tenhamos dúvida: são 
as graças do Criador!

A todos um Feliz Natal e um Próspero ANO NOVO! Paz 
na Terra a toda Humanidade!
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Encontro com Arte
Nosso ENCONTRO 

COM ARTE de dezembro 
ocorreu no dia 11 (quar-
ta-feira), e desenvolveu 
o tema Arranjo Natalino, 
utilizando técnicas borbo-
letas de fuxicos e forração 
de papelão (foto ao lado).

Materiais: Tecido de 
algodão, feltro Natalino, 
fita dourada e de cetim, 
passamanaria ouro antigo, 
viés, pérolas grandes e 
pequenas douradas, pisti-

Contato por e-mail: centraljudicialdoidoso@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 ameaça-
dos ou violados e que necessite de orientação e 
atendimento na esfera da Justiça.

Contatos por telefone: 
(61) 3103-7609 / 3103-7612 / 3103-7621

Plantão Jurídico 
A advogada Dra. FERNANDA R. 

ALVES FERREIRA continua 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 
fones (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.

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

lhos, pedrinhas de aquário, argila, spray ouro, tinta dourada, galho seco e 
pinhas naturais.

Passo a passo resumido: Montar o cachepô com o papelão, utilizando cola 
quente e branca, passar o viés na borda e, em seguida,  forrar com o feltro verde 
na parte externa. Colar a passamanaria em toda a volta da borda. Pintar o galho 
e pinhas com o spray. Fixar o galho na argila presa no fundo da base. Preen-
cher com jornal e, por cima, cobrir com as pedrinhas e as pinhas, prendendo 
algumas no próprio galho. Preparar os fuxicos, fazendo o acabamento com os 
pistilhos e pérolas pequenas. Distribuir as borboletas no galho, prendendo com 
cola quente. Prender também as pérolas grandes, distribuindo-as no galho. Fa-
zer o acabamento do cachepô,  colando o laço na parte frontal.

Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês  

(O Dia do Chacal, do escritor 
Frederick Forsyth) estão na ver-
são on line do AFAZeres, no site:  
www.afazeres.inf.br .

Mais de 2000 títulos estão 
disponíveis para empréstimo na 
Biblioteca AFABRB, localizada 
no térreo do prédio do Sindicato 
dos Bancários de Brasília. A nos-
sa biblioteca conta com obras 
de variados temas do conheci-
mento. Leia in loco ou tome em-
prestados livros do seu interesse 
intelectual. 
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Entre Aspas

“À sombra da criminalidade, 
jovens quase sem perspectiva bus-
cam a violência para conduzir a 
própria vida. A ausência de políticas 
públicas, principalmente o acesso à 
Educação, e do amparo de pessoas 
infratores, coloca em risco o futuro 
de muitos adolescentes da capital 
do País e do Entorno. Hoje, 800 das 
868 vagas das unidades de inter-
nação provisória do Distrito Federal 
estão ocupadas. Paralelo à quase 
lotação, o Sistema Socioeducativo 
encontra-se defasado e pouco apre-
senta alternativa para aqueles que 
sucumbiram ao mundo do crime.

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) estabelece que 
jovens infratores podem cumprir 
medidas socioeducativas sem 
restrição de liberdade, com ad-
vertência e prestação de serviço 
à comunidade, ou nos regimes de 
internação e de semiliberdade. Le-
vantamento da Secretaria de Justiça 
e Cidadania (Sejus) mostra que até 
18 de outubro quatro das sete uni-
dades de internação do DF estavam 
lotadas. Dessas, três extrapolavam 
a capacidade máxima.

Pesquisa de 2016, realizada 
pelo Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos (MDH), por 
meio do Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo (Sinase), 
indica que 47% do total de atos in-
fracionais cometidos no País foram 
classificados como análogos a rou-
bo. Em segundo lugar, com cerca 
de 22% do total, vem o ato similar 
ao tráfico de drogas. O ato infracio-
nal análogo ao homicídio simboliza 
cerca de 10% dos atos cometidos 
naquele ano.

Por dia, cerca de 18  adoles-
centes são apreendidos no Distrito 
Federal. Levantamento da Secre-
taria de Segurança Pública (SSP) 
mostra que 4.873 jovens passa-
ram pelas delegacias da Capital 
entre janeiro e setembro de 2019. 
Em comparação a igual período do 
ano passado, quando ocorreram 
5.560 registros, houve redução 
de 12,4%. Além disso, há deze-
nas de ocorrências envolvendo 
menores de 18 anos.  Entre elas 
está o assassinato do motorista de 
transporte por aplicativo, Henrique 
Fábio Dias, 25  anos, cometido por 
seis adolescentes de 14 a 17 anos, 
em 13 de outubro”. 

FUTURO EM XEQUE / Violência urbana

A AFABRB, na condição de entidade de caráter associativo, sente-se no 
dever de expressar 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! Destarte, vez por outra, ela divulga no 
AFAzeres matérias já publicadas na mídia – aquelas  pontuais, de oportunidade. 

“Acesso à Educação e amparo de egressos do Sistema Socioeducativo podem evitar que adolescentes sigam o caminho 
do crime. Enquanto isso, as unidades de internação correm risco de colapso, devido à falta de pessoal e de investimento”

“Passado de descaso – Desati-
vado em 2014, o Centro de Atendi-
mento Juvenil Especializado (Caje) 
abrigava adolescentes no cumpri-
mento de medidas socioeducativas. 
Localizada no Plano Piloto, a unidade 
sofria com superlotação e apresen-
tava vários problemas estruturais, 
como falta de ventilação, de pintura 
na parede e de higienização. Desde 
a inauguração, em  1976, dois ser-
vidores e 30 adolescentes morreram 
no local. No ano em que os últimos  
internos deixaram a unidade, o go-
vernador, à época, determinou a 
demolição da unidade. A derrubada 
do lugar gerou expectativa  de que 
o processo de ressocialização de 
jovens infratores seria melhorado na 
Capital.

O Sistema atual ainda é muito 
frágil – desde o fim do Centro de 
Atendimento Juvenil Especializado 
(Caje), o Sistema Socioeducativo 
passou a ser uma esperança para 
os jovens internos. Entretanto, traba-
lhadores das unidades exigiam mais 
efetivo e melhor estrutura. Em 4 de 
agosto, funcionários da categoria 
cruzaram os braços por dois dias 
em busca de melhorias. Entre as 
reivindicações estava a instalação de 
postos policiais fixos 24 horas, iden-
tidade funcional e fim dos contratos 
temporais.

“(...) Por meio de nota oficial, a 

Secretaria de Desenvolvimento So-
cial (Sedes) informou que, par evitar 
que jovens entrem na criminalidade, 
desenvolve atividades nos Centros 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (CCFV). De acordo com a 
pasta, as unidades prestam assis-
tência social para famílias e pesso-
as em situação de vulnerabilidade e 
risco social. O órgão explica que o 
programa ‘estimula a integração e a 
troca de experiências entre os par-
ticipantes, valorizando o sentido da 

(Fonte: Correio Braziliense – 
Caderno Cidades, de 12/11/2019).

Aniversariantes de janeiro

AFABRB presenteia um Aniversariante todo mês
O  Valor  do  vale-brinde  é de R$ 200,00 

(duzentos reais). Todo mês a Associação 
sorteia um aniversariante para receber o vale 
brinde. Em dezembro o sorteado foi Ivonete 
Dantas Almeida, aniversariante do dia 22.

01/01 
ANILDA ALVES FERREIRA 
VAUNÊ JOÃO RODRIGUES
02/01 
EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO 
03/01
CLORISMAR PAULO FERREIRA 
04/01
DALIA CARNEIRO
JOACI ALVES DA NATIVIDADE
LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES
RAYMUNDO RUBENS COUTINHO FILHO
05/01
DENISE DOS REIS BUENO VARGAS
PAULO MEDEIROS 
06/01
CLEUTON JOSE CAETANO 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALENCAR 
MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS 
MARIA NEUMA DE VASCONCELOS 
07/01
MASSILON DE PAIVA 
WANDERLEY CORREA PERES 
08/01
ABDON PEREIRA DA SILVA 
IZABEL CRISTINA VERISSIMO
KALIL MAIA FILHO 
09/01
LÚCIA HELENA GONTIJO 
RAIMUNDO VERISSIMO FILHO 

10/01
EGON SCHOENELL 
13/01
MARTA NEPOMUCENO DUSI 
14/01
ANDREA MARTINS DE ANDRADE ALVIN 
VUSCOVIC
EDIWARDES LUIS MOURA MENDES 
JAMIS ANTÔNIO DE ANDRADE 
15/01
ANTÔNIA BENEDITA BRAGA EVARISTO
THAYS PEÇANHA NOGUEIRA 
16/01
JOSÉ IBIAPINO LIMA SATURNINO 
17/01
ANTÔNIO CÉSAR DE OLIVEIRA CARNEIRO
18/01
DORIVAL FERNANDES RODRIGUES 
MANOEL DE AGUIAR CARNEIRO 
VALDEVI NEPOMUCENO DE SOUZA 
19/01
FLORÊNCIO BISPO DA SILVA 
GISELE DOS SANTOS ABBADIA 
MARIA ARLETE DE SOUZA LIMA 
20/01
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO
MARIA NARIKO SHIBAKURA MAIA 
SEBASTIÃO RUI OLIVEIRA DE SOUZA 
21/01
MARIA DA PIEDADE MOTA DA GAMA 

vida coletiva, e promove o respeito 
às diferenças, a colaboração e o au-
toconhecimento, além de fortalecer 
o vínculo familiar’. Para participar 
do Programa, o interessado precisa 
procurar o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) ou o Cen-
tro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Crea) da região 
onde vive.”

22/01
JOÃO BATISTA FERREIRA LAGO 
23/01
AILTON GALLETTI 
JOÃO CARLOS DE ANDRADE FILHO
JOSÉ ELPÍDIO FREIRE 
24/01
AMÉLIA DE LIMA GUEDES 
MARIA DO CARMO CORREA DE SÁ 
25/01
LIRIA HITOMI AOYAMA SILVA 
26/01
ANTÔNIO ALVES FERREIRA
ILMA FELIX CORREA 
MILTON SANTOS
TRAJANO EVANGELISTA DA ROCHA NETO 
VENÂNCIO FLORES DE MELO 
ZALMIR DA SILVA CHAVES 

27/01
ELZA MIRANDA DE BRITO 
MARIA DO AMPARO BASILIO
RAUL POMPEO JUNIOR 
28/01
SUZANA PEREZ DE RESENDE
29/01
IVALDO BRITO CHAGAS 
MARIA DO CARMO DO AMARAL 
30/01
JOSÉ ALVES REGO 
31/01
FLORACI OLÍMPIA ALENCAR 
GILVÂNIO DA SILVA COSTA 
MAIARA GOULART FARIAS VICTÓRIO
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Confraternização de Natal AFABRB
No dia 8 de dezembro de 2019 

foi realizada a confraternização de 
Natal da Associação dos Funcio-
nários Aposentados do Banco de 
Brasília – AFABRB, que contou com 
muita diversão e um almoço mara-
vilhoso (boa comida e bebida farta 
de alta qualidade). Nossa Festa de 
Natal contou com presença de 550 
pessoas, aproximadamente. No 
início do evento, os associados re-
ceberam uma linda toalhinha com a 
logomarca da AFA de presente para 
comemorar a presença de todos e 
durante o evento foram sorteados 
cheques de R$500, R$1.000 e 
R$2.000 entre todos os presentes. 
Além dos cheques, foram sortea-
dos outros brindes, inclusive alguns 
doados pela BRBCARD. A Ótica  
SPLSENDORE  dou dois vales-brin-
des, de R$ 500,00 cada um, os 
quais foram sorteados entre os 
associados presentes. Destacamos 
que a Ótica SPLSENDORE é nossa 
parceira conveniada, que oferece 
descontos de 25% nas compras re-
alizadas pelos filiados da AFA. Está 
sediada no Terraço Shopping.

Nesta oportunidade, a AFA 
agradece com muita satisfação o 
apoio oferecido pela BRBCARD, por 
nos ter  concedido  um patrocínio 
em espécie, que muito nos auxiliou 
na composição das receitas, redu-
zindo, assim, os desembolsos no 
pagamento das despesas totais do 
evento.

O Presidente da AFA, Luiz de 
Oliveira, deu as boas vindas aos 
presentes, desejando um ótimo 
evento a todos e celebrou a presen-

ça do Presidente do Banco, Paulo 
Henrique Costa, que fez um belo 
discurso, falando um pouco sobre 
os planos da Instituição para 2020 
e sobre a importância dos aposen-
tados para o Banco, usando a frase 
“Nós saímos do BRB, mas o BRB 
não sai de nós” para simbolizar o 
carinho mútuo entre a Instituição e 
seus funcionários, desejando ao fi-
nal um ótimo fim de ano para todos 
os presentes. A fala do Presidente 
do BRB agradou e trouxe esperan-
ça, principalmente quando ele sus-
tentou que nosso Plano de Saúde 
não sofrerá interrupção e será im-
plementado para todos. 

A confraternização foi um gran-
de sucesso e estava lotada de as-
sociados e outros convidados para 
comemorar, juntos, o final de mais 
um ano de labor, progresso e ami-
zade verdadeira.

O momento também foi marca-
do por mensagem do colega Ivan 
Mayer, que há muito vem desenvol-
vendo o projeto “Natal Sem Fome”, 
inspirado no trabalho do saudoso 
sociólogo Betinho, do qual partici-
pam parcerias importantes.

A AFABRB também promoveu 
um Natal Solidário, que foi realizado 
com a honrosa colaboração dos fi-
liados à Associação.

Gostaríamos de agradecer a to-
dos que compareceram e nos ajuda-
ram a fazer um evento lindo, em espe-
cial aos nossos novos filiados e aos 
colegas que vieram de outros estados 
para participar da nossa festa! A famí-
lia AFABRB deseja um feliz Natal e um 
próspero Ano Novo a todos!

Eleições em março de 2020
Ainda durante a festa de confraternização 2019, o Sr. Luiz, Presidente 

da AFABRB,  lembrou a todos sobre as eleições da Associação, que irão 
acontecer em março do próximo ano. No decorrer de sua fala, informou 
que já estão sendo recebidas as inscrições de chapas para concorrer.  
Enfatizou, ao final, que as eleições serão para escolher novos membros do 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

Toalhinha: brinde de Natal
Caros colegas, aqueles que não compareceram à Confraternização de 

Natal, na AABR, dia 08/12/19, não ganharam a toalhinha com a logomarca 
da AFABRB.

Informamos  que ainda restam algumas em nossa sede (prédio do Sin-
dicato dos Bancários). Se você tiver interesse em  ganhar uma, pegue aqui 
conosco. Aproveite e visite sua segunda casa; aí, tomamos um cafezinho.

Resumo da Reunião do CONDE/AFABRB 
O Conselho Deliberativo se reúne uma vez por mês na sede da Associação

Reunião com o Presidente do BRB
Foi  registrado na ata nº 261, de 25/10/2019 o encontro com o Presi-

dente do BRB, nesta data  às 16 horas, visando tratar da situação do Banco 
e do aposentado no Plano de Saúde. 

Posição do Banco e da AEBRB  sobre o Plano de Saúde 
Foi informado  sobre a posição do BRB e AEBRB na questão do custeio do 
Plano de Saúde e estratégias de ambas as partes com relação ao custeio 
do plano e permanência do aposentado no mesmo.

Solicitação de dados de associados para atualização 
cadastral  

 Atendendo pedido da AABR, foi autorizado o envio de email/telefone 
de alguns associados aposentados para atualização cadastral, haja vista, 
também, se tratar de assunto de interesse dos nossos filiados.

Abono de Natal/Correção dos 
Benefícios pagos pela Regius, 
antecipação para dezembro.

Foi dado conhecimento de corres-
pondência recebida da Regius, con-
firmando alteração na sistemática de 
antecipação da primeira parcela do 13º 
Salário que, a partir de 2021, acontecerá 
em julho, bem como impossibilidade de 
atender nossa solicitação para correção dos benefícios em dezembro  em 
virtude de reflexos operacionais na elaboração da folha.

Brindes/Confraternização Natalina
Autorizado valor aproximado para confecção do brinde a ser distribu-

ído na festa natalina.

Ata nº 261, 
de 25/10/2019
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Saúde BRB

Na Clínica Saúde BRB temos excelente serviço, ótimo atendimento e profissionais de primeira linha na área 
de saúde e medicina: psiquiatras, geriatras, ginecologistas, urologistas, cardiologistas, médicos de família, clí-
nicos gerais, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas. O serviço é personalizado, do acolhi-
mento ao cuidado e, caso necessário, encaminhamento a especialistas credenciados. Para utilizar os serviços, é 
necessário se inscrever em algum programa preventivo ofertado pelas Patrocinadoras. O atendimento na Clí-
nica Saúde BRB (de consultas a programas) é gratuito, sem incidência de coparticipação, de 2ª a 6ª feira, das 
7h30 às 21h. Endereço: Edifício Athenas, SGAS 902, entrada A, sala 215. Telefone (61) 3029-6363. Site:  
www.saudebrb.com.br. Venha conhecer e usufruir os serviços colocados à sua disposição!

Clínica Saúde BRB 

Telefone para 
acionar o 

Vida UTI - Móvel: 
(61) 3248-3030 

Atendimento personalizado em diversas áreas

Palestras sobre saúde ao longo do ano
A edição 2019 do Programa Bem Viver chegou ao 

fim. A última apresentação do ano ocorreu no dia 12 
deste mês (dezembro), na AABR. Foi abordado o tema 
NUTRIÇÃO, assunto sempre importante, especialmente 
para os idosos. Além de participar das apresentações 
(somente palestras), a AFABRB teve a honra de colabo-
rar no fornecimento de brindes para sorteios, nos dias 
dos encontros.

A AFABRB parabeniza à SAÚDE BRB, em especial 
à Clínica Saúde BRB, por vir mantendo este programa 
anualmente. Cada ano ele recebe novas implementações 
com e grandes novidades – atualizações – editadas na 
área da saúde de modo geral.

O Programa Bem Viver é concebido e desenvolvi-
do por equipes de profissionais altamente qualificados 
da nossa Caixa de Assistência, alguns já premiados e 
destacados pelas mais renomadas instituições do ramo.

Trata-se, inegavelmente de um projeto essencial 
para todos, notadamente para os aposentados do BRB. 

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

 Informe-se sobre o 
hemocentro mais 
próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Esperamos que tenha continuação em 2020, com a 
mesma dedicação, devotamento e carinho costumeiro, 
marca de qualidade da SAÚDE BRB. Saudações da 
AFABRB.

Reajuste dos benefícios pagos pela Regius  
Os participantes Assistidos 

dos planos DB-01 e CV-03, que se 
aposentaram até janeiro de 2019, 
terão um reajuste no seu benefício 
pago pela Regius de 3,2748%. O 
valor com aumento será pago a 
partir de janeiro de 2020.

Já para quem se aposentou 
ao longo de 2019, o índice de 
reajuste será aplicado de maneira 
proporcional, tendo com base o 
mês de aposentadorias, conforme 
tabela ao lado.

Para esclarecimentos adi-
cionais, entre em contato com a 
Regius por um de seus canais de 
atendimento: (61) 3035-4400 e  
relacionamento@regius.org.br.

Mês em que se  
aposentou em 2019

Reajuste 
(%)

Janeiro 3,2748

Fevereiro 2,9978

Março 2,7216

Abril 2,4462

Maio 2,1714

Junho 1,8974

Julho 1,6242

Agosto 1,3517

Setembro 1,0799

Outubro 0,8088

Novembro 0,5385

Dezembro 0,2688

Vamos comparar o custeio da Regius com outros fundos de pensão 
do mesmo porte. A Regius, em 2018, administra um patrimônio total de  
R$2.492.423.505,62 (ativos totais dos Planos de Benefícios) e recebeu 
de custeio administrativo previdencial e de investimentos um total de  
R$11.750.651,60, correspondente a 0,48% do patrimônio administrado. Segun-
do o Estudo de Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementares – Exercício 2018, divulgado pela Previc, as entidades com patri-
mônio administrado entre 500 milhões a 2 bilhões cobraram em média 0,63% 
de custeio administrativo. O time Regius tem trabalhado com responsabilidade 
as despesas administrativas. Prova disso é a diminuição das despesas admi-
nistrativas no últimos cinco anos, comparadas  com o patrimônio administrado: 
2014 – 064%; 2015 – 0,59%; 2016 – 0,55%; 2017 – 0, 51%; 2018 – 0,48%.  
O foco é trabalhar com segurança e responsabilidade! Melhorando a gestão, 
mas sem imputar custos adicionais aos planos. Vamos em frente!

O CUSTEIO DA REGIUS
É CARO COMPARADO
A OUTROS FUNDOS?
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Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Germires Félix Dantas – Diretor Administrativo e Financeiro
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
Maria José Bergo Demonte – vice-presidente
Eduardo Zacarias Neto
Luiz de Oliveira
Maria de Lourdes Batista

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 2.211.590.723 0,94 9,39 130,24 IPCA + 5,36% a.a.

Plano CD-02 74.701.029 0,70 7,70 118,83 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 360.907.725 0,83 9,22 142,28 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 45.176.904  1,44 12,11 186,88 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 4.068.850 1,15 10,23 157,87 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 82.178.420 0,56 7,71 118,98 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 2.778.623.651
Superavit do mês de Outubro 2019: R$ 10.868.238

Superavit acumulado até Outubro/2019: R$ 103.898.646

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de outubro de 2019.

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!

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

Outubro/2019 444.077,35 1.931,13 72.978,41

Novembro/2019 445.153,63 1.513,25 74.511,69
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Outubro/2019 = 0,38          Novembro/2019 = 0,29

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Junho/2019 Julho/2019

1. Saldo em Caixa 259 957

2. Saldo em Conta Corrente 6.522 4.114

3. Saldo em Aplicações Financeiras 730.403 760.447

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 457.547 459.905

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 272.856 300.542

4. Imóvel 677.892 677.892

   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 1.415.076 1.448.410

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de  junho e julho/2019.

Espaço do associado
Entre em contato para divulgação cultural  

e também para anunciar gratuitamente  
produtos e serviços no seu informativo  
AFAzeres: (61) 3345-1263 e 3245-6876.

A AFABRB está em campanha para atrair novos Associados. Assim, caro 
colega, traga um aposentado do BRB para filiar-se a esta Casa.tualmente 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 conví-
vio. Conversemos com eles e lhes mostremos as importantes vantagens em ser 
Associado. Contatos: e-mail: afabrb@gmail.com – Fones: (61) 3345-1263 / 3245-
6876. 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!

Novos Associados e renovação de cadastros

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) 9.9988-0712 / 9.9655-3232 /3368-3665.

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

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 

Site moderno e WhatsApp
Colegas, visitem o novo site da AFABRB. Ultramoderno, muito prático 

e muito bonito. A AFA contratou uma equipe de profissionais qualificados, 
muito conceituados no mercado, e que já prestam serviços de publicida-
de, marketing e informática, para a Regius e Saúde BRB. Simplesmente 
um SHOW! Vejam que maravilhoso em tudo! No site também ficou 
mais fácil ver suas fotos tiradas nos eventos da AFA. Acesse seu site: 
www.afabrb.org . 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.


