
BRICS – Brasil sedia reunião do Grupo:
Sol em nossos horizontes!

De início, lembramos que BRICS 
é um bloco formado por países emer-
gentes no mercado mundial, de acor-
do com o desenvolvimento econômico 
nos padrões internacionais, principal-
mente. Os países do grupo são, na 
sequência das letras da sigla, Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul 
(cinco nações). O bloco pode ser cha-
mado de os BRICS ou países BRICS.  
Os BRICS se reúnem anualmente para 
ajustes de tratativas diversas relativas 
à manutenção e aprimoramento das 
relações econômicas e comerciais en-
tre seus membros. Isto é fator essen-
cial para sua perenidade.

Ao sediar a reunião do Bloco em 
novembro de 2019, o Brasil deveria 
sentir-se lisonjeado, mas repleto de 
responsabilidades, notadamente por 
ter o presidente brasileiro no coman-
do do encontro. Por tratar-se de nação 
sempre emergente – categoria que 
vem ocupando por tempo indefinido – 
felizmente se insere num bloco cujos 
membros vêm perseguindo com serie-
dade e determinação seus objetivos de 
crescimento e alcance da modernida-
de no cenário internacional.

Ocasião séria e grandiosa se de-
senha nesse momento para o nosso 
País, se de fato queremos nos firmar 
no palanque do progresso inevitável 
e no cortejo pressuroso das nações 
desenvolvidas, ombreando com elas e 
subindo ao patamar das já conceitua-
das como de primeiro mundo. Certa-
mente, para tanto, devem desaparecer 
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entraves de cunho ideológico e preconcei-
tuoso, eivados de fisiologismos dos nos-
sos políticos e autoridades de comando, 
que ainda permeiam os Três Poderes na-
cionais, para então dar lugar a verdadeiros 
entendimentos patrióticos, sem o prurido 
da vaidade e do orgulho, oportunizando-
se os meios de chegarmos aos fins que 
todos almejamos: o desenvolvimento 
global (comercial, industrial, científico e 
tecnológico). Só assim se faz a inclusão 
social de que tratam os especialistas em 
desenvolvimento de nações.

As reuniões dos BRICS ressaltam o 
intercâmbio como fator primordial, facili-
tando procedimentos na formação de par-
cerias em campos diversos, conforme as 
carências de seus membros. Daí, a razão 
dos encontros anuais, que visam, essen-
cialmente, a ajustes importantes e im-
postergáveis, reduzindo-se as diferenças, 
por ventura existentes, e aprimorando os 
meios possíveis para o alcance de metas 
e objetivos desejados, no âmbito de cada 
membro. Espécie de solidariedade ou co-
operação, numa atitude coesa de todos 
os componentes dos BRICS (se isso tor-
nar-se possível e exequível – é o que se 
espera).    

Sabe-se, até, que já existe um Conse-
lho Empresarial do Grupo e que, durante 
o Encontro, seus integrantes listaram 
mais de 20 propostas, objetivando, prin-
cipalmente,ampliação e fortalecimento do 
comércio e dos investimentos financeiros 
entre os países membros. Disso, certa-
mente decorrerá, como necessidade pre-
cípua, o surgimento de medidas que fa-

cilitem as transações comerciais entre 
todos, além de financiamentos de pro-
jetos diversos, elegendo com destaque  
os setores de energia e de aviação.

Compreensivelmente, o Brasil, se 
quiser alcançar a marcha, terá que criar 
condições estruturais e outras mais, 
com aviamentos tecnológicos de gran-
de porte, e com atrativas demonstra-
ções do feito – do que deve ser realiza-
do – a fim de persuadir os parceiros do 
BRICS, de forma bastante convincente.

Para tal, são ansiosamente espera-
dos os recursos do Novo Banco dos 
BRICS (espécie de banco de desen-
volvimento), que deverão auxiliar na 
consecução de objetivos imprescindí-
veis, sem perder o foco da moderni-
dade nem do bonde das esperanças. 
Neste contexto, rasgam-se os céus em 
alvoradas alvissareiras! Avante, Brasil!
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Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês  (Hava-

na, do escritor Martin Cruz Smith) es-
tão na versão 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 Bancá-
rios de Brasília. A nossa biblioteca conta com 
obras de variados temas do conhecimento. 
Leia in loco ou tome emprestados livros do seu 
interesse intelectual. 

Encontro com Arte Aniversariantes de dezembro 

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 novembro o sorteado foi 
Alair José Martins Vargas, aniversariante do dia 24.

 Para quem ainda não definiu 
qual presente dar no Natal, uma op-
ção são os produtos artesanais. Ao 
longo do ano, o ENCONTRO COM 
ARTE ensinou a confeccionar várias 
peças. Uma delas pode fazer a ale-
gria de parentes e amigos. Que tal 
dar presentes feito por você? É chi-
que ser original!

O tema PORTA CHAVES DE 
GALINHA, programado para o Nos-
so ENCONTRO COM ARTE do mês 
passado, foi adiado para o dia 27 de 
novembro (quarta-feira). 

Na aulas de cada ENCONTRO 
COM ARTE, ministradas pela  Pro-
fessora Luzia Águida, são explicadas 
as técnicas a serem utilizadas pelas 
alunas, passo a passo. 

A  foto ao lado demonstra o POR-
TA CHAVES DE GALINHA pronto, um 
belo trabalho que utiliza madeira, con-
fecção de bichinhos de tecido, com 
detalhes em feltro, pintura sombreada 
e de rosto, caseado e fuxicos. 

Os utensílios necessários para 
desenvolver o trabalho são: Agulhão, 
alicate, tesoura, palitos de churras-
co, espátulas, bandeja de isopor, co-
pos de vidro, pincéis chatos médio e 
pincel fino.

Como sempre, lembrados que 
as  alunas deverão levar sua tesou-
ra e um avental (opcional). Solicita-
mos que a procurem chegar até às 
14:00h para não atrapalhar o bom 
andamento dos trabalhos.

Vamos festejar um Natal solidário!
A confraternização entre os As-

sociados da AFABRB é uma tradição  
que ganha a cada ano mais signifi-
cado, pois à alegria do momento so-
mam-se as lembranças das celebra-
ções passadas. A nossa festa em si, 
você já sabe! Muita animação e ale-
gria, dia 08 de dezembro (domingo), 
das 12 às 17 horas, na AABR (SCES, 
Trecho 01, conjunto 03, lotes 5/6). 

É indispensável a confirmação 
da presença até 06/12/2019 pelo 
telefone (61) 3345-1263 ou 3245-
6876. Consulte também as con-
dições para aquisição de convites 
adicionais.

01/12 
ELENICE ANDRADE LARA RABELO
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA LIMA 
02/12 
DORVALINO GERALDO DE CASTRO 
JACQUES ALBERTO DE OLIVEIRA 
JOSÉ CESAR FERREIRA REBOUÇAS
LILIANA SOARES DE SOUSA MILHOMES CAMPELO
03/12
MARIA SÍLVIA MEIRELLES PATTI 
05/12
CARLA SALES LIMA SOARES
MARIA CRISTINA MELO PAZ GUEDES 
MARIA EXPEDITA ADEODATO
MARIA JOSÉ BERGO DEMONTE
SOLANGE GOMES DA SILVA
VILMA GERALDA CAMILO 
06/12
BRAZ PEREIRA DA SILVA 
07/12
PEDRO LUIZ BUENO DE LEMES 
08/12
ANDREA MARIA DE MATOS ALBUQUERQUE 
JUCINEIA RODRIGUES SANT ANA 
MARIA CONCEIÇÃO FARIA 
09/12
LUIZ MOTTA TEIXEIRA 
RAIMUNDO NONATO MARTINS 
10/12
JOSÉ MAGNO DE AVILA 
MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DOS SANTOS 
11/12
LUZIA MARIA BASTOS PACHECO 
MARIA LUZIA LOPES GEBRIM 
MAURÍCIO FERNANDES SARRO 
WELLINGTON FERREIRA BORGES
12/12
JOÃO FRANCO 
LÚCIA AVANIA V. CARVALHO SUZANA
NORMA SUELI DA SILVA FAUSTINO
ORLEI MALAQUIAS DE OLIVEIRA 
13/12
HERMES DE SOUZA CAVALCANTE
JEOVÁ CÔRTES DO PRADO
14/12
AILTON FAGUNDES DA SILVA 
EDSON RAMIRO DA SILVA 
ESIO BESERRA 
15/12
FELICIDADE GOMES CABRAL
MAGDA MARIA DA CRUZ RICCARDI 
16/12
ELIENE MOTA BEZERRA
ERENICE HOLANDA N RIBEIRO 

17/12
ANTÔNIO MEDEIROS AMORIM
FÉLIX VALOIS DUARTE DE SOUZA 
FLORIZA DE FÁTIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
SINÉSIO MANOEL DO NASCIMENTO
18/12
CELSO GUIMARÃES 
19/12
CARMEN CASTELO BRANCO DO MONTE 
GERALDO RUI PEREIRA
LOURIVAL SOARES
20/12
CARLOS HENRIQUE FONTES VIEIRA 
GESSE DO AMARAL SAMPAIO 
22/12
GABY MACIEL DE FIGUEIREDO 
IVONETE DANTAS ALMEIDA 
MARIA DO SOCORRO SALES COSTA
ODILEU JOSE PEREIRA 
23/12
LEDA AGUIAR NASCIMENTO
MARIA BERNADETE MIRANDA REGO
SALVADOR MARTINO 
24/12 
PAULO CESAR ROSA
ROSSINI ALVES DOS SANTOS 
25/12
ASTROGILDO SAMPAIO FROES 
GEOVALDO DIAS PEREIRA 
HELENA NATAL DA SILVA 
LINO DO NASCIMENTO CARDOSO 
OLGA SANTANA DE CARVALHO
26/12
ADEMAR JOSÉ PEREIRA 
ADEVALDO SAMPAIO FROS 
EURICO LEAL JUNIOR 
JOSÉ ESTEVÃO MONTEIRO DE MELO 
OMAR VIEIRA CORTES 
27/12
JOSÉ ADILSON CAVALCANTI SILVA 
MARIA ILCA XAVIER PORTO COSTA
MARIA MARGARETH NORONHA DE CARVALHO 
28/12
CARLOS RANDOLFO CAMPOS 
DAMIANA MARTINS DOS SANTOS
29/12
DAVID LEANDRO CORREIA 
GEMIMAR DA COSTA CINTRA BELEM 
MARIA VIUMACY RIBEIRO 
MAURA GOMES DE CARVALHO 
MESSIAS JABUR NETTO 
RAQUEL DE FÁTIMA MARTINS
30/12
JESUS RODRIGUES MACEDO

O Natal é também uma data para refletirmos sobre a graça da vida 
e sobre como podemos ajudar aos menos favorecidos. O Programa AFA 
Solidária, que vem sendo desenvolvido em outros eventos da Associa-
ção, estará recolhendo donativos no dia da nossa Confraternização na 
AABR (8/12). Leve alimentos não perecíveis ou cesta básica, calçados, 
roupas ou qualquer outro  objeto usável para serem doados.  

Outra forma de contribuir é participando da Campanha Natal sem Fome 
- ano 27 no DF e na Ride. José Ivan Mayer de Aquino, Associado da AFA-
BRB, é coordenador do Comitê-DF da Ação da Cidadania contra a Fome, a 
Miséria e Pela Vida. No dia 7/12 a campanha promoverá o Flash Back de 
Natal, na Torre de TV Digital, às 20h. No dia 20/12, haverá o Rap Christmas 
de encerramento da coleta Natal sem Fome, na plataforma da Rodovi-
ária. E de 21 a 23/12 ocorrerá a entrega da arrecadação. Saiba como 
doar: 61 99633-0603 (TeleZap) ou joseivanaquio@hotmail.com .
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Entre Aspas

“O número de brasileiros vivendo 
na extrema pobreza chegou a nada 
menos que 13,5 milhões de pesso-
as, que vivem com menos de R$ 
145,00 por mês. O recorde histórico, 
referente a 2018, consta da Síntese 
de Indicadores Sociais (SIS), realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e divulgado ontem 
(06/11/2019). A maioria dessas pes-
soas em total vulnerabilidade social 
são pretas e pardas (75%), de idade 
até 59 anos (96%) e não possuem 
parte do ensino fundamental (60%). 

“O estudo indica que o número 
de pobres, pessoas que vivem com 
menos de R$ 420,00 mensais, se-
gundo o Banco Mundial, diminuiu em 
aproximadamente 1 milhão de pesso-
as. Porém, a parcela de miseráveis 
aumentou para 4,5 milhões de pesso-
as em quatro anos, desde 2014, iní-
cio da recessão econômica. Segundo 
o SIS, o rendimento médio dessas 
famílias no final da pirâmide social 
foi de R$ 69, por mês, número muito 
abaixo do critério do Banco Mundial 

Sociedade 1: “13,5 milhões de ultrapobres”

A AFABRB, na condição de en-
tidade de caráter associativo, sen-
te-se no dever de expressar ideias 
e sentimentos de interesse geral. 
Assim, em certas ocasiões, preten-
de 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. 

IBGE constata que maioria dessas pessoas são pretas ou 
pardas, têm até 59 anos e não concluíram ensino fundamen-
tal. Dados são de 2018.

para a definição de extrema pobreza – 
aproximadamente R$ 145/dia.

“Segundo Marcelo Neri, diretor 
do FGV Social (departamento da Fun-
dação Getúlio Vargas), a razão dessa 
disparidade na extrema pobreza é 
que essas pessoas não têm acesso 
a postos de trabalho formais, além da 
queda na base de distribuição do Bol-
sa Família e o aumento do desempre-
go nos últimos anos. Ainda conforme 
o Diretor, “entre 2015 e 2018, 6 mi-
lhões de pessoas passaram a viver 
em famílias com renda zero. A alter-
nativa foi ir para a informalidade, e o 
Bolsa Família se tornou a base da ren-
da das famílias em uma época onde 
as pessoas perderam os empregos”, 
avaliou. Segundo ele, crescendo 2,5% 
ao ano, o Brasil somente conseguirá o 
mesmo resultado de cinco anos atrás 
em 2030.

“O SIS ainda revelou que, em 
2018, a população brasileira pobre – 
com rendimento domiciliar per capita 
inferior a R$ 420,00 por mês – não ti-
nha infraestrutura básica, como coleta 

de lixo nas residências (9,7%), abas-
tecimento de água tratada (15,1%) 
e acesso à rede de esgoto (35,7%).
Para os extremamente pobres, os per-
centuais eram muito maiores: 21,1% 
residiam em domicílios sem coleta de 
lixo, 25,8% não contavam com abas-
tecimento de água por rede, e 56,2% 
moravam em lares sem esgotamen-
to sanitário. Segundo o IBGE, esses 
serviços estão diretamente ligados à 
baixa condição de vida da população 
que vive em extrema pobreza. 

“A aproximadamente 20km do 
Palácio do Planalto, a Vila Santa Luzia, 
na Cidade Estrutural, Maria Francisca 
Lima dos Santos, 25 anos, está de-
sempregada e há dois meses era ca-
tadora de materiais recicláveis junto ao 
marido. Ganhava R$ 20 por semana 
para sustentar as duas filhas peque-
nas e hoje depende do Bolsa Família”.

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 interdis-
ciplinar 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 continua atendendo 
nas segundas-feiras, no horá-
rio 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: afa-
brb@gmail.com. Contatos 
diretos com a profissional: 
(61)8425-8881. e-mail: fernan-
da.advdf@yahoo.com.br.

Observação: Informamos 
que a AFABRB participa so-
mente como mediadora entre 
seus associados e a advogada, 
não arcando, portanto, com ne-
nhum custo financeiro decor-
rente de demandas ou acordos 
judiciais, como consta dos ter-
mos do contrato existente.

Sociedade 2: “Abandono escolar, um flagelo!”
R$ 69 por mês – é, de acordo com o SIS, o rendimento médio 
das famílias na extrema pobreza, bem a abaixo do valor con-
siderado pelo Bird (R 145/dia) como o mais baixo possível.

“O abandono escolar de adoles-
centes entre 15 e 17 ano é oito vezes 
maior entre os mais pobres. Enquanto 
11,8% dos jovens com menor renda 
deixaram os estudos sem concluir 
o ensino básico, em 2018, apenas 
1,4% dos adolescentes com maior 
renda desistiram da sala de aula nesta 
fase. As informações são do SIS. A 
desistência escolar foi um dos des-
taques do levantamento, que trouxe 
dados considerados  graves sobre a  
educação. No ano passado (2018), 
cerca de 40% da população brasileira 
com 25 anos ou mais não concluíram 
o ensino fundamental. Nessa mesma 
faixa etária, 30,9% tinham o ensino 
médio completo e apenas 16,5% ter-
minaram um curso superior.

“Os números mostram que o ní-
vel de instrução da população ainda 
é insuficiente para colocar o Brasil 
próximo dos países ricos. Em 2017, 
o percentual médio, nas nações 
avançadas, de pessoas com 25 a 64 
anos de idade que não concluíram o 
ensino médio, era de 21,8%. No Bra-
sil, a taxa era de 49%. 

“A desigualdade pode ser notada 
além da questão da renda. Ao fazer 
um recorte racial, os dados mostram  
que o percentual de jovens brancos 
que frequentaram ou concluíram o 
ensino superior (36,1%) é quase o 
dobro daquele de negros e pardos 
(18,3%). A falta de estudo se reflete 
sobretudo na renda: brancos ganham, 
em média, 75,9% mais do que pretos 
ou pardos.

“A falta de estudo é ainda mais 
gritante entre as mulheres, maioria 
entre os 10,9 milhões de jovens de 
15 a 29 anos que não estudavam e 
nem estavam ocupados (os “nem-
nem”) em 2018. Enquanto 28,4% dos 
jovens não trabalhavam nem estuda-
vam, 17,6% dos homens estavam na 
mesma situação.

“O grupo que não está no mer-
cado de trabalho e não estuda repre-
senta 23% da população dessa faixa 
etária. O maior número de jovens 
“nem-nem” está na fatia da popula-
ção com os menores rendimentos 
domiciliares per capita: 42,3%em 
2018. Em outubro, o secretário de 

Previdência e Trabalho do Min. da 
Economia, Rogério Marinho, adiantou 
que medidas econômicas com foco 
nos jovens seriam anunciadas. Um 
pacote de medidas que estimulará a 
contratação, por exemplo, está pre-
visto para breve”.

(Fonte: Correio Braziliense – 
Caderno Brasil, de 07/11/2019).

Plantão  
Jurídico 
na AFA
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Plano de Saúde
Reunião com Presidente do BRB 

Ocorreu no dia 25 de outubro, na Gedep, o en-
contro do presidente do BRB com os aposentados 
do Banco. Tratava-se de convite feito pelo Sr. Paulo 
Henrique Costa, especialmente aos associados da 
AFABRB.  Ali, o senhor presidente tinha o propósito 
de desfazer eventuais angústias dos aposentados 
em relação à continuação dos mesmos no Plano 
de Saúde,  que vem sendo motivo de preocupação, 
notadamente por parte dos inativos.

A AFA vem acompanhando diuturnamente al-
guns acontecimentos e informações extraoficiais a 
respeito da nossa Caixa de Assistência, o que tem 
propiciado certa inquietação nos gestores da As-
sociação.

O encontro na Gedep foi precedido de duas ou-
tras reuniões informais e descontraídas, todas a con-
vite do Senhor Presidente, respectivamente nos dias 
04/10/2019 e 11/10/2019, tidas como consequên-
cia do nosso primeiro comunicado (03/10/2019) 
aos associados da AFA, que, nas considerações do 
Sr. Paulo Henrique, carecia de pertinentes esclareci-
mentos por parte daquela Presidência.

Lá na Gedep, o Presidente do Banco iniciou 
suas palavras agradecendo, de antemão, aos pre-
sentes (cerca de 220 aposentados) por terem aten-
dido ao convite por ele formulado aos gestores da 
AFA, para que todos obtivessem, diretamente dele, 
as explicações necessárias sobre o Plano de Saúde.

Regius
Regras do Plano CV-03 

A Regius vem divulgando uma série de informa-
ções sobre as alterações no regulamento do Plano 
CV-03, pelas quais procura explicar as mudanças 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo (CONDE) 
da Entidade. As deliberações do Conselho tiveram 
como objetivo tornar o Regulamento mais claro e 
simples, a fim de facilitar o entendimento do mes-
mo, além de atualizá-lo de acordo com a legislação, 
agregar benefício com baixo custo e dar liberdade 
de escolha para os Participantes.

A tabela que reproduzimos ao lado (veiculada 
originalmente no Informativo Expresso Regius nú-
mero 41, de novembro de 2019) demonstra o AN-
TES e o DEPOIS das alterações no Plano de Contri-
buição Variável. O rol de benefícios ao Participante 
foi reduzido de 5 para 3, visando a simplificação 
das regras e exigências as para aposentadoria.

Como pode ser percebido, foi retirada a exi-
gência do tempo mínimo  de vínculo empregatício 
de 15 anos para requerer os benefícios de apo-
sentadora. Tal medida foi proposta porque é muito 
mais importante para o Participante do Plano CV-
03 o tempo de contribuição que o vínculo com a 
Patrocinadora. Quanto maior é o tempo de contri-
buição, maior será o seu benefício no futuro.

A renda de Aposentadoria por Idade (60 anos) 
possui os mesmos requisitos da Renda de Apo-
sentadoria por Tempo de Contribuição. Por esse 
motivo, a Regius entendeu como desnecessário 
manter essa categoria.

Já o Benefício Proporcional Diferido (BPD) 
é regulamentado como um “Instituto”, que são 
aquelas opções para os participantes que rescin-

O gestor do BRB iniciou sua explanação de-
monstrando dados e números relacionados à atual 
performance do Banco. Ressaltou que recebeu o 
estabelecimento muito decadente, quase “morren-
do”, e agora sua nova gestão lhe deu vida, alçan-
do-o a patamares de banco produtivo, cujo cres-
cimento (já neste ano) lhe restituiu a categoria de 
inegável importância a nível regional, apresentando 
agressividade de mercado e se tornando, novamen-
te, muito forte na concorrência com os demais ban-
cos do Distrito Federal. Discorreu sobre planos em 
elaboração de levar o Banco a outras praças (em 
outros Estados), enfatizando que sua gestão está 
fortalecendo a instituição para tornar-se o banco de 
fomento da Região Centro-Oeste.

No entendimento da maioria dos presentes, o 
Sr. Paulo Henrique Costa quis, primeiramente, fir-
mar a impressão de que o Banco de Brasília bus-
ca, doravante, alcançar um patamar de banco de 
desenvolvimento do Centro-Oeste, sem descuidar 
do seu papel social junto à população do Distrito 
Federal e Entorno. 

Finalizando sua explanação, o Presidente do 
BRB trouxe sua  palavra ao foco mais importante do 
encontro para o qual ele próprio reiterou seu con-
vite, como tema principal: Saúde BRB / Plano de 
Saúde – esta era a preocupação maior de todos os 
presentes. Foi aí que ele afirmou, de forma categó-

rica, que vai manter o Plano de Saúde para todos 
os participantes, essencialmente para os aposenta-
dos do Banco, inclusive implementando melhorias; 
que não existem planos nem estudos que tratem 
da extinção da nossa Caixa de Assistência. O Sr. 
Paulo Henrique Costa repetiu mais de três vezes: 
“não haverá alteração da Saúde BRB e o plano está 
perfeitamente garantido para os inativos”, sendo 
calorosamente aplaudido pelos presentes, em face 
desse compromisso.

 Ressaltou que eventual “venda” do Balcão
-BRB ou dos produtos da marca BRB (cartões 
e seguros), tirando a exclusividade comercial da 
AEBRB e passando-a para outra instituição, não re-
dundará na extinção do Plano de Saúde, podendo, 
inclusive o mesmo ser melhorado e aperfeiçoado 
com o cuidado de não prejudicar os inativos, que 
muito contribuíram para o fortalecimento do Banco 
de Brasília, de quem dele mais necessitam. 

Que se concretizem as promessas do presiden-
te do Banco são os votos da AFABRB.

dem o contrato com a Patrocinadora e não querem 
- ou não podem - requerer o benefício (resgate, 
portabilidade, autopatrocínio e BPD), não havendo 
razão para mantê-lo no rol de benefícios, dado tra-
tar-se de um “Instituto”. 

Nos próximos informativos, a Regius promete 
explicar a introdução de pensão para filhos meno-
res e 21 anos, uma grande conquista proporciona-
da pela alteração do regulamento do Plano CV-03.

O arquivo contendo todas as alterações em 
formato “DE... PARA...” encontra-se disponível no 
website da Regius (www.regius.org.br), na pasta 
do Plano CV-03. Dúvidas sobre as mudanças no 
regulamento também podem ser esclarecidas por 
telefone: (61) 3035-4400.

Lembramos que as alterações no Regulamen-
to do Plano CV-03 ainda estão em processo de 
aprovação na PREVIC. 

Benefícios pagos aos Participantes
ANTES DEPOIS

Tipo de Benefício Requisitos Tipo de Benefício Requisitos

Renda de  
Aposentadora 
por Tempo de 
Contribuição

-  Idade mínima de 55 anos;
-  60 meses de contribuições mensais 

ao Plano;
- 15 anos de vínculo empregatício com 

a Patrocinadora;
-  Rescisão do contrato de trabalho.

Renda de  
Aposentadora 
por Tempo de 
Contribuição

-  Idade mínima de 55 anos;
-  60 meses de contribuições mensais 

ao Plano;
-  Rescisão do contrato de trabalho.

Renda de  
Aposentadora 

Antecipada

-  Idade mínima de 50 anos;
-  60 meses de contribuições mensais 

ao Plano;
-  15 anos de vínculo empregatício com 

a Patrocinadora;
-  Rescisão do contrato de trabalho.

Renda de  
Aposentadora 

Antecipada

-  Idade mínima de 50 anos;
-  60 meses de contribuições mensais 

ao Plano;
-  Rescisão do contrato de trabalho.

Renda de  
Aposentadora 

por Idade

-  Idade mínima de 60 anos;
-  60 meses de contribuições mensais 

ao Plano;
-  15 anos de vínculo empregatício com 

a Patrocinadora;
-  Rescisão do contrato de trabalho.

Renda de  
Aposentadora 

por Idade

TIPO DE BENEFÍCIO
EXTINTO

Renda de  
Aposentadora 
por Invalidez

-  Concessão, pelo INSS, da carta de 
aposentadoria por invalidez;

-  12 meses de contribuição ao Plano.

Renda de  
Aposentadora 
por Invalidez

- Concessão, pelo INSS, da carta de 
aposentadoria por invalidez;

-  12 meses de contribuição ao Plano.

Benefício  
Proporcional 

Diferido

-  Requisitos de Renda de Aposentado-
ria  por Tempo de Contribuição;

-  Rescisão do contrato de trabalho.

RETIRADO DO ROL DE BENEFÍCIOS,
PERMANECENDO COMO “INSTITUTO”.

“Quanto custa o seu plano?” Acompanhe a campanha com demonstração de cálculos no site www.regius.org
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QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

 Informe-se sobre o hemocentro
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Saúde BRB

Na Clínica Saúde BRB temos excelente 
serviço, ótimo atendimento e profissionais 
altamente qualificados, de primeira linha (al-
guns premiados nacionalmente) na área de 
saúde e medicina: psiquiatras, geriatras, gi-
necologistas, urologistas, cardiologistas, mé-
dicos de família, clínicos gerais, enfermeiros, 
assistentes sociais, psicólogos, nutricionis-
tas. O serviço é personalizado, do acolhimen-
to ao cuidado e, caso necessário, encami-
nhamento a especialistas credenciados. Para 
utilizar os serviços, é necessário se inscrever 
em algum programa preventivo ofertado pe-
las Patrocinadoras. O atendimento na Clíni-
ca Saúde BRB (de consultas a programas) é 
gratuito, sem incidência de coparticipação, 
de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 21h. Endere-
ço: 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 dispo-
sição!

Promovido pela Clí-
nica Saúde BRB, o Pro-
grama Bem Viver abor-
dará em dezembro o tema 
NUTRIÇÃO. Mais detalhes 
serão divulgados oportunamente. A palestra 
encerará a programação de 2019, que já dis-
correu sobre SONO E SAÚDE; DIABETES EM 
DIA; e SAÚDE MENTAL. Para o ano seguinte, 
novos temas serão abordados. Aguarde! 

Clínica Saúde BRB 

Telefone para acionar 
o Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030 

Novembro Azul intensifica alerta contra câncer de próstata
Embora o Novembro Azul seja uma campa-

nha para alertar os homens sobre os cuidados 
com a saúde de forma geral, a ênfase é acabar 
com o preconceito sobre o exame de câncer de 
próstata. Segundo o Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca), o câncer próstata está em segundo 
lugar entre os tipos de câncer mais comuns em 
homens, atrás apenas do câncer de pele não-
melanoma, com uma estimativa de 68 mil novos 
casos para 2018.

O diagnóstico precoce aumenta consideravel-
mente as chances de recuperação do paciente, no 
entanto, o preconceito com a realização de exa-
mes faz com que boa parte da população mas-
culina não se previna. O exame é essencial, pois 
na fase inicial o câncer de próstata não apresenta 
sintomas, porém, quando os sinais começam a 
surgir cerca de 95% dos tumores já estão em fase 
avançada, dificultando a cura. Em alguns casos, o 
médico pode solicitar exames de imagem, como a 
ultrassonografia e a ressonância magnética, para 
concluir o diagnóstico e indicar o tratamento. 

Nutrição encerrará ciclo 
de palestras em 2019

Atendimento personalizado
em diversas áreas

Convênio para Regiobancários de Goiás
A SAÚDE BRB, há muito, vem procurando 

uma forma de levar melhor atendimento médi-
co-hospitalar aos colegas residentes em Goiás – 
unidade federada que concentra o segundo maior 
contingente de beneficiários do Plano de Saúde, 
depois do Distrito Federal – mais precisamente, 
em Catalão, Ipameri, Pires do Rio e outras regiões 
próximas. 

Por diversas vezes tentou firmar convênio 
com a UNIMED, que atende àquela região. Mas 
exigências daquela operadora (para quem o núme-
ro de beneficiários foi considerado pequeno, entre 
outras razões) impossibilitaram a concretização de 
um acordo ou contrato para contemplar o atendi-
mento médico pela UNIMED.

Ressaltemos, aqui, que a SAÚDE BRB con-
vivia com a grande preocupação no sentido de 
disponibilizar maiores opções de atendimento aos 
participantes residentes nas cidades de Goiás, in-
clusive as mais próximas do Distrito Federal. Esse 
objetivo foi compartilhado entre a SAÚDE BRB e 
a AFA que, conjuntamente, persistiram na busca 
de uma solução que melhor pudesse atender os 
anseios dos beneficiários, conforme reiteradas de-
mandas daquele público. 

ENTÃO, BOA NOTÍCIA! Parece, agora, que a 
angústia acabou: finalmente, a SAÚDE BRB en-
controu uma alternativa bastante inteligente. Tra-

ta-se de um recente convênio celebrado com a 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA 
SANEAGO – CAESAN, a qual, na região de Catalão, 
Ipameri, Pires do Rio e regiões adjacentes, atende 
por meio de sua rede conveniada direta e, tam-
bém, por meio da UNIMED, com quem, por sua 
vez, também mantém convênio.

Dessa forma, a SAÚDE BRB já está expedin-
do os Cartões de Identificação (Carteirinhas) da 
CAESAN para os beneficiários daquelas localida-
des e, também Cartões da UNIMED emitidos pela 
CAESAN, com a recomendação de que a utilização 
seja preferencial pelo uso da rede da conveniada 
direta da CAESAN. Já estão sendo providenciados, 
também, Cartões da CAESAN para os beneficiá-
rios de Anápolis e Goiânia, cuja expedição deverá 
ocorrer até o final do mês de dezembro próximo.

A previsão é de que, com a medida, serão 
contemplados, de imediato, cerca de 30 beneficiá-
rios da SAÚDE BRB.

A AFA parabeniza a SAÚDE BRB pelo empenho 
e inestimáveis esforços para o alcance de tão im-
portante conquista: “Porque saúde é coisa séria!”  
–  Aliás, este é o slogan utilizado pela CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO 
(CAESAN).

QUE NOTÍCIA MARAVILHOSA!
Até poderia ser um presente de Natal!   

Além dos fatores genéticos hereditários, tam-
bém são considerados grupos de risco homens 
com excesso de gordura corporal e aqueles que 
tenham sido expostos continuamente a certos 
produtos químicos e à poluição do ar.

Levando em consideração que alguns dos tu-
mores da próstata podem crescer de forma rápida 
e se espalhar para outros órgãos, levando à morte, 
quanto mais cedo a sua identificação, maiores as 
chances de cura. É por isso que exames frequen-
tes são considerados uma forma de prevenção, já 
que ajudam a evitar que o câncer leve à morte. Há 
certa controvérsia sobre a idade ideal para come-
çar a fazer os exames de rastreamento, por isso, 
o ideal é fazer consultas periódicas com o médico 
e conversar com ele sobre qual idade seria mais 
adequada, baseando-se no histórico clínico de 
cada paciente. 

De forma geral, os primeiros exames são re-
comendados entre os 40 e 50 anos, principalmen-
te para quem tem parente próximo com diagnósti-
co de câncer de próstata.

O diagnóstico definitivo é feito através do 
estudo histopatológico do tecido obtido na 
biópsia guiada por ultrassom. O resultado irá 
informar a provável taxa de crescimento do 
tumor e sua tendência à disseminação. Com 
o diagnóstico é possível determinar o melhor 
tratamento para o paciente, que pode ser feito 
por meio de cirurgia, radioterapia, reposição 
hormonal, entre outras técnicas que serão in-
dicadas de forma individualizada.
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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

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 2.197.814.221 0,83 8,37 123,27 IPCA + 5,36% a.a.

Plano CD-02 75.074.144 0,69 6,95 113,19 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 355.744.747 0,81 8,32 135,50 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 43.949.954 1,19 10,51 171,17 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 3.886.685 1,12 8,97 146,09 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 81.784.036 0,58 7,11 115,80 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 2.758.253.787
Superavit do mês de Setembro 2019: R$ 34.711.109

Superavit acumulado até Setembro/2019: R$ 93.030.408.

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de setembro 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

Setembro/2019 442.146,62 1.861,02 71.047,31

Outubro/2019 444.077,35 1.931,13 72.978,41
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Setembro/2019 = 0,39           Outubro/2019 = 0,38

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.

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 

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

“Prata da Casa”: Adriana Vasconcelos
 

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 

O longa metragem MÃE foi classificado para concorrer à premiação no Festival 
de Brasília do Cinema Brasileiro, com exibição dia 25/11 no Cine Brasília. Trata-se 
da primeira exibição do longa no Distrito Federal. O filme tem direção e participação 
de Adriana Vasconcelos filha do colega Associado da AFABRB, muito querido en-
tre nós, Adão Vasconcelos. 

Na mesma semana de exibição em Brasília, MÃE também participa da Mostra 
Competitiva do Encontro Nacional dos Sertões, com filmes nacionais de excelente 
qualidade. 

Antes das exibições no Brasil, a produção de Adriana Vasconcelos teve sua 
antestreia no FESTIN Lisboa, em Portugal, em maio de 2019.


