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AMAR NÃO SABEMOS! 
Passadas as eleições da Regius, fazemos, agora, 

reflexão importante: Depois de tanto tempo, em nos-
sas longas e laboriosas vidas – a de cada colega apo-
sentado do BRB, muitas vezes penosas para alguns, 
gloriosas para outros – tudo é vida na sua mais cara 
importância. Vivemos dias de satisfação e alegria, mes-
mo trabalhando arduamente por nós e pelo nosso BRB, 
labor que sempre nos trazia enlevo de satisfação, paz e 
união. Éramos sobejamente muito felizes!

Aposentados, depois de longa caminhada, lado a 
lado, fincando os pés e fazendo sulcos no solo, palmi-
lhamos uma avenida de sucessos e grandeza – desta-
quem-se o amor pelo nosso Banco de Brasília e a lumi-
nosa amizade que nutrimos entre colegas e amigos –. 
Isso permanece até hoje, não apenas como devaneios 
de juventude nem agradável nostalgia que nos arremes-
sa a um passado lisonjeado, mas sim por prosseguir-
mos lutando, agora,por outro ideal, que todos assumi-
mos e que hoje se resume na sustentação das nossas 
vidas como pessoas: Regius, Saúde BRB e o Banco de 
Brasília. São, inegavelmente, o nosso valoroso susten-
táculo, caros colegas!

Todo este introito é pra dizermos que ainda não da-
mos a devida importância às nossas coisas. Talvez 
não tenhamos muito tempo (por nós mesmos) para 
acordarmos em alerta de defesa do patrimônio que 

nos sustenta na reta final da nossa estrada. Aludi-
mos, aqui, às recentes eleições na Regius: consta-
tamos que um pequeno número de aposentados 
compareceu a tão importante sufrágio. Felizmen-
te, fomos agraciados pela escolha de colegas pre-
parados, ainda engajados e comprometidos com 
a causa do assistido; mas, sinceramente, esperá-
vamos maciço comparecimento ao processo de 
votação. Conquanto venhamos tendo gestões bem 
sucedidas, com seriedade, ética e transparência, 
no nosso fundo de pensão, precisamos manter o 
patamar conquistado a “duras penas”, sem a re-
mota possibilidade de surgimento do viés político 
interesseiro que muitos ainda buscam, lamentavel-
mente. Vimos, ainda, que os nossos colegas da 
ativa souberam dar grande valor à Regius, muito 
mais que os colegas inativos, que precisam mui-
tíssimo mais. 

Oportuno lembrarmos que a AFABRB tem lutado 
e até conseguido manter representantes do aposen-
tado na Regius, na Saúde BRB, na AABR e no pró-
prio Banco de Brasília. A grande maioria dos colegas 
que nos representa nessas entidades não percebe 
pró-labore nem jetons, trabalha gratuitamente, ape-
nas por amor à causa de todos. Reflexão, colegas!

 Saudações!
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Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês 

(O Grande Enigma, do escritor 
Erich von Däniken) está na ver-
são on line do AFAZeres, no site: 
www.afazeres.inf.br

Mais de 2000 títulos estão dis-
poníveis para empréstimo na Biblio-
teca AFABRB, localizada no térreo do 
prédio do Sindicato dos Bancários de 
Brasília.

A nossa biblioteca conta com 
obras de variados temas do co-
nhecimento. Leia in loco ou tome 
emprestados livros do seu interesse 
intelectual.  

Encontro com Arte
Nosso ENCONTRO COM ARTE  

de junho foi agendado para o dia 
26, sempre sob a coordenação da 
Professora Luzia Águida. 

O tema já escolhido é CHEFE 
DE COZINHA (uma peça decorati-
va) para ficar na cozinha. Trata-se 
de um tema de Artes da Branca.  A 
presente imagem representa a peça 
pronta, com beleza e requinte.

Técnicas utilizadas: confecção 
de boneco de tecido,pintura de rosto, 
cartonagem com utilização de cola-
gem em feltro e viés, costura à mão 
com franzido e confecção de cabelos.

Materiais necessários: Teci-
do de algodão branco, preto, pele, 
floral e xadrez, malha (elanquinha) 
pele, feltro preto e vinho, viés largo 
preto, botões pretos, bola de isopor 
80 mm e mini bola; tintas de tecido 
nas cores branca e preta, plumante, 
cola branca e quente; caneta per-
manente preta, guipir decorativo, 
palito de churrasco. 

Acessórios: garrafinha de bis-
cuit e colher de bambu.

Resumo do passo a passo: 
franzir malha na cabeça de iso-

por, pintar rosto, colocar palito do 
pescoço e reservar. Pintar nariz e 
botões. Preparar a base. Encher 
corpo, braços e mão, fechando as 
aberturas e pregando a mão direita 
no braço. Fazer as marcações dos 
dedos das mãos e pregar no corpo. 
Costurar à mão o solado dos sapa-
tos, encher os pés, fechar e colar 
viés na emenda, conforme orienta-
ção.  Fazer franzido do chapéu e unir 
com a tira em toda à volta. Fazer os 
cabelos tipo gravata e montar a 
cabeça, colando o chapéu, bigode, 
nariz e cabelos. Preparar o avental 
e terminar o acabamento do jaleco 
do boneco (mangas e pescoço). 
Preparar a gravatinha e vestir o bo-
neco. Colar jaleco atrás, amarrar 
avental, colar botões, já caseados, e 
gravatinha. Finalizar acabamento da 
bandeja, colar na mão direita, co-
lando a  garrafinha em cima. Colar 
o boneco  na base, unindo os pés 
e apoiando a colher de bambu em 
seu corpo, passando entre o braço 
e mão esquerda.

Observações: 1) As alunas 
deverão levar sua tesoura; 2) A co-

lher de bambu não está incluída no 
material a ser custeado pela AFA. 
Quem já tiver a sua ou quiser com-
prar já leva para a montagem final 
do boneco. Conforme já avisado, 
a professora irá levar esse material 
para quem não conseguir comprar, 
a um custo de R$ 7,00 cada peça; 
3) A aula se desenvolve entre 14 às 
18 horas. Solicitamos a gentileza de 
não se atrasarem para não atrapa-
lhar o andamento dos trabalhos.

Bombou nossa Festa Junina. Muitos já dizem que foi a melhor de todas. 
Compareceram 460 pessoas. Muita comida boa e muita bebida – à vontade! – 
vimos e abraçamos muitos velhos colegas e amigos, que sorriam com alegria 
e satisfação! A Mansão MM que oferece um acolhimento de primeira gran-
deza, cada ano se supera na decoração típica e no atendimento impecável.

FESTA JUNINA DA AFABRB /2019
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Entre Aspas

Confira a seguir o alerta do Cor-
reio Braziliense sobre o endivida-
mento dos beneficiários do INSS:

“O assédio dos bancos sobre 
aposentados e pensionistas está 
cada vez maior. Não por acaso, o 
endividamento dos beneficiários do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) bateu novo recorde. Dados 
do Banco Central (BC) apontam que 
o saldo da dívida das operações de 
empréstimos consignados, com 
parcelas descontadas diretamente 
do benefício, atingiu R$ 132,1 bi-
lhões em abril deste ano, aumento 
de 11,8% em 12 meses. No ano, a 
dívida cresceu 5,5%. A concessão 
de crédito quase dobrou do primeiro 
quadrimestre, saltando de R$ 14,8 
bilhões em 2016 para R$ 28,4 bi-
lhões este ano”.

“A instrução normativa nº 100 
do INSS, que entrou em vigor no fim 
de março do ano em curso, determi-
na que os bancos só podem oferecer 
crédito consignado a aposentados e 
pensionistas depois de seis meses 
de concessão do benefício. Se qui-
ser tomar um financiamento antes 
desse prazo, o beneficiário terá que 
ir ao banco pessoalmente, depois 
do início do recebimento da pen-
são ou aposentadoria, e autorizar 
a operação. No entanto, a norma é 
insuficiente para impedir instituições 
bancárias de pressionar seus clien-
tes para fazer empréstimos e para 
evitar o vazamento de dados, admiti-
do pelo INSS no início de abril”.

“Sandra Regina, 60 anos, rece-
beu ligações de instituições finan-
ceiras de São Paulo, nas últimas se-
manas, antes de saber que teve seu 
pedido de aposentadoria aceito. “Eu 
abri mão da minha primeira aposen-
tadoria, estou tentando fazer outra”. 
Nem sei se o pedido foi aprovado, 
mas todos os dias algum banco liga 
na minha casa oferecendo crédito 
consignado e dizendo que presta 
serviços para o INSS. D última vez, o 
banco sabia até quando eu receberia 
de aposentadoria e me ofereceu R$ 
9 mil em empréstimo”, conta San-
dra, que nunca aceitou com medo 
de se endividar (...)

“Dívida de aposentados chega a R$ 132,1 bilhões”

A AFABRB, na condição de entidade de caráter associativo, sente-se no dever de expressar ideias e sentimen-
tos de interesse geral. Assim, em certas ocasiões, pretende despertar em seus associados aquele velho e salutar 
sentimento de indignação e até de revolta! Destarte, vez por outra, ela divulga no AFAzeres matérias já publicadas na 
mídia – aquelas  pontuais, de oportunidade. 

(...) Os aposentados e pensionistas fazem em-
préstimos consignados para pagar contas e dívidas, 
e entram em uma situação pior ainda, de forma que 
não têm o que comer em casa. (...) “O INSS não faz 
nada para ajudar quando reclamamos a respeito das 
ligações exagerados dos bancos”, lamentam os apo-
sentados.

“Para apurar o vazamento de dados de aposenta-
dos e pensionistas, o Instituto de Defesa do Consumidor 
(Idec) solicitou a abertura de inquérito, e a Procuradoria-
Geral da República (PGR) considera iniciar uma investi-
gação envolvendo o Instituto Nacional de Seguro Social, 
a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) a Dataprev. 
No pedido, feito na última  terça-feira, o Idec cita casos 
de abusos por parte de instituições bancárias e relata 
problemas resultantes da concessão dos empréstimos 
consignados, como o super endividamento.

“Na representação enviada à PGR, relatamos ca-
sos de pessoas que recebem cerca de 20 a trinta liga-
ções de bancos no mesmo dia e de aposentados que 
são pressionados para aceitar novos empréstimos”, 
relata a economista do Idec, Ione Amorim. Segundo 

ela, o vazamento de dados tem impacto direto na taxa 
de super endividamento do País.

“Ione critica a atuação do INSS. “A fiscalização 
não é capaz de coibir o acesso das instituições ban-
cárias aos dados pessoais”, denuncia. O Idec sugere 
que os canais de atendimento do INSS sejam amplia-
dos e melhor qualificados. Além disso,recomenda 
que cartilhas informativas sejam disponibilizadas aos 
cidadãos, no momento do pedido do benefício. “O 
consumidor precisa saber onde e como fazer recla-
mações em relação ao assédio dos bancos” defende.

De outro lado, “O INSS ressalta que, se as re-
gras estabelecidas pela instrução nº 1000 não forem 
cumpridas, instituições financeiras estão sujeitas à 
suspensão e até ao cancelamento do convênio para 
pagamento de benefícios. Em relação às denúncias 
sobre consignados, esclarece que serão apuradas 
pela ouvidoria e repassadas à Dataprev, para bloqueio 
imediato do desconto, para o banco, a fim de solucio-
nar o problema e, se for o caso, para a devolução dos 
valores. A Dataprev diz que já vem apurando denúncia 
a respeito deste tema” (...)

Inquérito sobre causas do super endividamento 

“A advogada especialista em di-
reito do consumidor, Helena Lariucci, 
aponta que o assédio fere o código 
do consumidor. “O código determi-
na que, em relação à publicidade e 
à propaganda, quem oferece um 
produto ou um serviço deve fazer de 
uma forma que não seja nem abusi-
va, nem enganosa”. Mas verificamos 
que os bancos, neste momento de 
crise, têm muitas ofertas de emprés-
timos e ficam em cima dos clientes 
sem parar. O excesso de ligações 
é considerado abusivo e, portanto, 
fere as determinações do código do 
consumidor, esclarece”.

Sem Fiscalização: “Helena 
acredita que os bancos são os 
principais responsáveis pelo super 
endividamento dos aposentados e 
pensionistas. “O banco é irrespon-

sável na hora de oferecer emprésti-
mos a quem já está endividado”. “A 
instrução nº 100 vem para garantir o 
direito do consumidor de não ter seu 
sigilo e dados violados, o que pode 
ser caracterizado como crime na 
esfera penal, mas falta fiscalização 
do ISS e do Judiciário em relação às 
instituições financeiras”, afirma.

A advogada também faz críticas à 
medida. “A instrução fala que os ban-
cos não podem emprestar mais de 
30% do valor do benefício em consig-
nados, mas os empréstimos comuns 
não têm essa regra. Assim, as pesso-
as podem ir ao caixa pegar dinheiro à 
vontade. De repente, 100% do salário 
da aposentadoria ficam comprometi-
dos, porque a pessoa precisa pagar o 
banco. Como a população vai comer, 
se vestir, pagar as contas?”, indaga. 

Em resumo, matéria publicada no caderno Economia do jornal Correio Braziliense, em 10/06/2019, diz que “o assédio dos 
bancos sobre beneficiários do INSS está cada vez maior. Resolução do Instituto, que determina que instituições só podem 
oferecer empréstimo consignado depois de seis meses da concessão da aposentadoria não está sendo cumprida”. 



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRB - INFORMATIVO JUNHO DE 2019

01/07
JOÃO BATISTA DIAS FILHO 
LUIZ DE FRANÇA NETO
MARIA LIS DO ESPÍRITO SANTO 
VANDERLEY BATISTA BARBOSA 
02/07
MARIA NILDA JERÔNIMO NETO
03/07
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA 
MARIA APARECIDA GUIMARÃES 
MARIA LUIZA C. VASCONCELOS 
04/07
ALICE NOGUEIRA GUIMARÃES FERRACCIOLLI
05/07
GLOCINDA SILVA OLIVEIRA 
MARIA ABADIA VIEIRA TERRA 
SEBASTIÃO PEREIRA DO VALLE 
06/07
GERMIRES FÉLIX DANTAS 
HELVÉCIO VIEIRA DE RESENDE 
MARINA PEREIRA DE ANDRADE
07/07
MARTA APARECIDA DA SILVA
OLÍMPIO GOMES NETO 
WILMAR DONIZETE NASCENTE
08/07
MARIA PONTES GUIMARÃES SOARES 
MARLENE IZABEL FRANCO DE SOUZA
PEDRO ALEXANDRE RIBEIRO 
TARCÍZIO ELIAS DE ALBUQUERQUE 
10/07
JANKIER BALSANULFO TIAGO 
JOSÉ ANTÔNIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA
MARIA VALDETE ROCHA FERNANDES 
REGINA CELI PALMEIRA ANTÔNIO
11/07
MARIA EUGÊNIA LOBOSQUE DE OLIVEIRA
12/07
CARMEN NUNES DE OLIVEIRA 
13/07
NEWTON VAZ 
RUBENS PEREIRA 
14/07
DURVAL MARCOS BITENCOURT 
ESTER AMARAL DE OLIVEIRA POSSELT
JAIR JOSÉ DE SOUSA 
15/07
MARIA AUXILIADORA V. NEVES 
16/07
ANTÔNIO NAVES DE CARVALHO 
NOEME ROSA DE LIMA

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 ameaçados ou 
violados e que necessite de orien-
tação e atendimento na esfera da 
Justiça.

Telefones: (61) 3103-7609 / 
3103-7612 / 3103-7621

Plantão Jurídico 
A advogada 

Dra. FERNANDA R. 
ALVES FERREIRA 
continua atenden-
do nas segundas-
feiras, no horário 

O  Valor  do  vale-brinde  é de R$ 200,00 (duzentos 
reais). Todo mês a Associação sorteia um aniversarian-
te para receber o vale brinde. Em junho o sorteado foi 
Newton Xavier, aniversariante do dia 16, mas ainda 
não conseguimos contato por telefone ou e-mail para 
confirmar a conta em que deve ser feito o depósito. 

Regius: Cerimônia de posse de 
novos Diretores e Conselheiros 

 Os eleitos por votação eletrônica ocorrida entre os dias 05 e 07 de 
junho de 2019 foram empossados no dia 17 deste mês, em solenida-
de realizada no GEDEP (410/411 Sul), com início às 9 horas.

Aliomar Carvalho de Jesus (Titular)
Antonio Eigi Nishiyama (Suplente)
Representantes dos Participantes Assistidos, 
eleitos na Chapa 2 com 201 votos.

Viviane Fernandes Balbinot Lo Mônaco (Titular) 
Rejane de Sousa Soares (Suplente)  
Representantes dos Participantes Ativos, 
eleitas na Chapa 1 com 555 votos.

Teresinha Maria da Cruz Rocha (Titular)
Márcia Regina Gonçalves Marques da Silva (Suplente)
Representantes dos Participantes Ativos e Assistidos  
(Chapa Mista), eleitas na Chapa 1 com 1365 votos.

 Conselho Deliberativo

Sandro Soares de Souza
Candidato número 3,
Representante dos Participantes Ativos,
eleito com 686 votos.

Diretoria de Benefícios e Administração

Semíramis Rezende e Silva Magalhães Cezar
Candidata número 2,
Representante dos Participantes Assistidos,
eleita com 1212 votos.

Diretoria de Planejamento e Controle

Luiz de França Neto (Titular)
Eliomar dos Santos Lacerda (Suplente)
Representantes dos Participantes Assistidos, 
eleitos na Chapa 1 com 177  votos.

Marcelo da Costa Bernardo (Titular) 
William Roberto Vaz de Oliveiras (Suplente)  
Representantes dos Participantes Ativos, 
eleitos na Chapa 2 com 590 votos.

 Conselho Fiscal

Aniversariantes de julho
17/07
FERNANDO FERREIRA ALVES
18/07
MARIA JANETE DE LIMA ÂNGELO
19/07
CATARINA RODRIGUES Q. DE CARVALHO 
MARIA LÚCIA TEIXEIRA ROSA
20/07
MARIA SILVÉRIA DA SILVA 
MARILUCI BATISTA ALBUQUERQUE 
21/07
DIMAS GUIMARAES PERPETUO 
JOSÉ BARRETO DE MATOS 
22/07
ANA MARIA MARTINS DE CAMPOS 
CARLOS PASCOAL DE MELO FERREIRA 
23/07
ELAINE GOMES PEREIRA
JEOVÁ PEREIRA DA SILVA
YASUNOBU HASHIMURA 
24/07 
ADÃO PEREIRA DE VASCONCELOS 
ANA LÚCIA DUARTE BIALET
ANTÔNIO ALVES FERREIRA 
ARNALDO RODRIGUES DE ARAÚJO 
EVALDO ROQUE TARTAS
25/07
ARAIR DE ABREU 
CARLOS ALBERTO LEITE 
ÉLCIO EUSTÁQUIO DA SILVA 
MOACIR LUCAS DE OLIVEIRA 
26/07
GILBERTO JOSÉ DE SOUSA
27/07
DERCY FÁTIMA LIMA SANT´ANA  
28/07
CARLOS ALFREDO DA SILVA
HÉLIO CAROLINO DE OLIVEIRA
MARIA LÚCIA FREITAS E SILVA 
29/07
NERIVAN PEREIRA DA COSTA 
ROSANE DIAS MENEZES CAMPOS
30/07
MARIZELMA CHAVES DA SILVEIRA 
WILTON FELICIANO RODRIGUES 
31/07
ALTAMIRO LEITE PEREIRA 
JOSÉ GONÇALVES CAIXETA
LEILA MARIA DE SOUZA FRANÇA
VICENTE DE PAULO BARBOSA LOPES 
WANDERLY PEREIRA DO COUTO LIMA 

AFABRB presenteia um Aniversariante todo mês

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 de-
corrente de demandas ou acordos 
judiciais, como consta dos termos 
do contrato existente.

 Confira a seguir os Diretores e Conselheiros empossados, com 
mandatos até junho de 2023:
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Palestras para uma vida mais saudável

O Módulo II do Programa Bem Viver contempla atividades tera-
pêuticas, conduzidas por profissional de Educação Física: FISIOTE-
RAPIA, CROSS TRAINING,  TREINO FUNCIONAL,  PILATES. 

Além das atividades do Bem Viver, a Clínica SAÚDE BRB dispo-
nibiliza serviços personalizados que vão do acolhimento ao cuidado 
e, caso necessário, encaminhamento a especialistas credenciados. 
Oferece atendimento por psiquiatras, geriatras, ginecologistas, urolo-
gistas, cardiologistas, médicos de família, clínicos gerais, enfermei-
ros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas. Para utilizar os 
serviços, é necessário  entrar em contato com a Clinica Saúde BRB 
para agendamento prévio.. O atendimento prestado, de consultas a 
programas, é gratuito, sem incidência de coparticipação. 

0s atendimentos na Clínica Saúde BRB são realizados de 2ª a 
6ª feira, das 7h30 às 21h. Endereço: Edifício Athenas, SGAS 902, 
entrada A, sala 215. Acesse o site www.saudebrb.com.br e fique 
por dentro dos serviços oferecidos. 

Telefone para 
acionar o Vida 
UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030 

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

 Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você

saude.gov.br/
doesangue

Conecte-se! Interaja! Exer-
cite a mente com aulas de 
computação! Continua aberto 
o período de adesões para a 
segunda etapa da Escolinha 
de Informática da AFABRB, 
oferecida aos Associados atra-
vés de parceria firmada com a 
Equipe de Informática do BRB. 
Faça sua inscrição pelo e-mail  
afabrb@gmail.com e pelos fo-
nes 3345-1263 e 3245-6876.

Atualizar-se faz 
bem pra saúde!

Ministradas por profissionais 
da Clínica SAÚDE BRB, as pa-
lestras do Módulo I do Programa 
Bem Viver pautam questões de 
relevância para o dia a dia dos par-
ticipantes. 

A primeira palestra aconteceu 
em março, quando a Psiquiatra  
Thaíssa Afonso discorreu sobre 
Sono e Saúde. Outros três temas 
estão definidos até o final de 2019: 

Em dezembro (época de festas 
e guloseimas) especialista da área 
dará dicas sobre Nutrição.

Em setembro o Programa 
Bem Viver abordará Saúde Men-
tal, assunto relacionado à área 
de Psicologia e Psiquiatria e que 
pode ser associado à campanha 
brasileira Setembro Amarelo, de 
prevenção ao suicídio, estabele-
cida há quatro anos por iniciativa 
do Centro de Valorização da Vida 
(CVV), do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP). 

Oportunamente, confirmaremos  
os dias das palestras de dezembro 
e setembro. 

A palestra mais próxima acon-
tece ainda no primeiro semestre do 
ano, com objetivo de alertar a todos 
sobre uma epidemia silenciosa, 
que afeta 11,9 milhões de pesso-
as no Brasil. Dados da Sociedade 
Brasileira de Diabetes indicam que 
60% destes indivíduos não sabem 
da própria situação. Um desco-
nhecimento perigoso que coloca 
em risco a saúde e o bem-estar de 
muitos brasileiros. Podendo ser re-
lacionado com intensificação de in-
formações para o controle da doen-

ça no Brasil, foi confirmado para o 
dia 27 de junho (um dia após o Dia 
Nacional do Combate ao Diabetes) 
o tema “Diabetes em Dia” e “Pro-
cesso de Aceitação no Diagnós-
tico de Doenças Crônicas”, com 
a médica endocrinologista Larissa 
Simões Nazareno e a psicóloga Elza 
Martins Fonseca. 

Excepcionalmente, no mês de 
junho, a palestra será realizada no 
Auditório da BRBCard - Edifício 
Athenas Bloco C, 1º andar, a par-
tir da 14h. Mais informações so-
bre ações de prevenção, educação 
em saúde e socialização,  abrangi-
das pelo Módulo I do Programa, 
podem ser obtidas pelo telefone 
(61) 3029-6363. 

Utilize benefícios à sua disposição!

Notas de 
Falecimentos

Rui Yoshita Toda 
(dia 06/06/2019).

Ewerson de Barros Freitas 
(dia 11/06/2019).
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade

Desempenho 
no ano Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.142.615.607 1,17 4,25 123,55 IPCA + 5,61% a.a.

Plano CD-02 73.230.338 1,07 3,44 108,86 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 330.726.736 1,29 4,00 126,58 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 38.474.541 1,26 4,39 138,92 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 3.122.667 1,06 3,72 117,72 IPCA + 4,50% a.a. 

PGA 79.703.397 1,18 3,68 116,46 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: 2.667.873.286

Deficit do mês de abril/2019: R$ (920.732)
Superavit acumulado até abril/2019: R$ 53.123.559

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS abril/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

Abril/2019       453.375,49 - -

Maio/2019 456.609,35 2.233,86 64.561,26

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Janeiro / 2019 = 0,51 / Fevereiro/ 2019 = 0,49

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

ESPECIFICAÇÃO Janeiro/2019 Fevereiro/2019

1. Saldo em Caixa 844 657

2. Saldo em Conta Corrente 2.625 6.681

3. Saldo em Aplicações Financeiras 722.443 735.376

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 447.339 449.341

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 275.104 286.035

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 1.403.304 1.420.106

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

Espaço do associado
Anuncie gratuitamente aqui, 
no seu informativo AFAzeres:  
(61) 3345-1263 e 3245-6876.

Caros colegas, vejam 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.

Nossas fotos nos eventos da AFABRB 

Vendo propriedade rural – uma fazenda com 243ha, formada, capa-
cidade para 300 reses, No município de Buritis/MG, distante de Brasília 
260km em estrada asfaltada. Possui sede, curral, energia da Cemig, 8 
divisões de pasto em arame liso e madeira de lei, Na medição via satélite, 
a área é de 272ha. Outras informações pelo telefone 61 98112 6818, 
com Maria Eduvirges da Silva.

Fazenda em Buritis à venda 

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 qua-
dro de aposentados do Banco; Portanto, 37% ainda não se associaram. 
Então, vamos trazê-los ao nosso convício. 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 atuali-
zem 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 diferen-
te. 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

Vendo Apartamento de 2 quartos, sala cozinha e banheiro; vazado, 
todo reformado,  na QI 10, Bl. E – GUARÁ–I. Contato com Carlindo: 
(61) 99968 4568.

Apartamento à venda 


