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 “Quanto mais eu me ilumino mais vejo sombras em derredor”. Será 
o contraste entre a sombra e luz? Talvez seja mesmo. Hoje em dia, a 
mulher vem dormindo com o inimigo. Sem dúvida, o seu pior. Mas ela 
vem crescendo e ganhando brilho no mundo inteiro, e isso parece inco-
modar enormemente.

Tema horroroso que tende a se perpetuar na mídia - ainda não nas 
capas de revistas, felizmente - esse tipo de crime vem aterrorizando a 
sociedade. O termo feminicídio é palavra nova. Ela não existia porque 
não se matavam tantas mulheres assim.

Os crimes de feminicídio geralmente ocorrem em algum ambiente 
doméstico, muitas vezes praticado dentro da própria casa (residência 
do casal). As investigações de homicídio costumam ser muito intensa. 
Nos homicídios de mulheres, a dificuldade de investigação pode ser a 
ainda maior, sem falar nos casos que envolvem drogas. Dizem especia-
listas que são casos de difícil apuração por conta das circunstâncias. Na 
maioria das vezes, esses crimes ocorrem de madrugada ou à noite, sem 
testemunhas, e os locais onde ocorrem têm lei do silêncio. Isso gera 
uma série de dificuldades para prosseguir as investigações.

Segundo delegados e promotores ouvidos pelo G1 (Rede Globo), 
o crime de feminicídio costuma ser o fim de um longo ciclo de violên-
cia sofrido pela mulher, e que a maior parte dos casos é marcada por 
uma progressão de violência doméstica, ou outra. “A mulher é vítima 
de agressões, inicialmente e, depois, essas agressões viram homicídio 
propriamente dito”, afirma um delegado dessa área de atuação.

Importante é dizer que o feminicídio talvez tenha nascido com a 
independência da mulher atual. Participante ativa do mercado de traba-
lho, com o fácil acesso ao ensino superior – universidades, faculdades, 
centros de ensino etc., fartamente espalhados no Brasil e no mundo - a 

FEMINICÍDIO: A ABERRAÇÃO DO HOMEM

PERSONAGEM DA EDIÇÃO

Liliana Sales Martins 
“Meu nome é Liliana Sales Martins. Me aposentei em 2008, 

com 31 anos de trabalho, sendo 28 no BRB.
Inicialmente, trabalhei no DEGOV - Edifício Brasília. Depois pas-

sei por algumas agências. 
Tive bons amigos no BRB. Algumas amizades continuam após a 

aposentadoria. Tenho poucas amigas, porém são muito leais.
Meus pais já são falecidos, e cuidei dos 2 durante quase 10 

anos. Pensava, erroneamente, em aposentar proporcional e, quando 
estava quase decidida, com 27 anos de trabalho, o BRB mandou 
uma mensagem no computador aconselhando quem estava próxi-
mo de se aposentar a esperar mais um pouco, pois iria sair um PDV. 

Então trabalhei mais 3 anos, me aposentei com 52 anos e re-
cebi uma bolada. Comprei carro zero, reformei meu apartamento e 
fiz várias viagens internacionais - 2 para Europa e uma para Nova 
York - sempre pagando para alguém viajar comigo. Foi um dinheiro 
bem gasto.

Nas minhas horas vagas faço aula de tapeçaria. Já tive aulas de 
pintura a óleo e pintei  lindos quadros com ajuda da professora.”

mulher pôde crescer mais intelectualmente, e com a tecnologia da in-
formação intensamente globalizada, foi se preparando para galgar os 
postos mais altos do mercado de trabalho. Isso lhe deu independência 
financeira. Hoje, sabemos que a mulher pode ganhar mais que seu 
parceiro, tornando-se, por consequência, o comandante de sua resi-
dência, ou do seu próprio nariz. Também é sabido que muitas mulheres 
ganham mais que os homens nas mesmas carreiras profissionais. Tan-
ta coisa nesse sentido deu a ela certo empoderamento, propiciando, 
portanto, que não mais se submeta às pressões dos homens machis-
tas, insensíveis e brutos, que não aceitam posição de subalternidade. 
Talvez o homem ainda não tenha assimilado esse empoderamento ou 
“rebeldia” da mulher. É daí que podem surgir os conflitos, a ciumeira 
desmedida, os desentendimentos vários, a ponto de culminar no fato 
cruel – o crime bárbaro, o feminicídio. Tomara que as leis e a repres-
são mudem, rapidamente, este rosto deformado e horrendo da nossa 
sociedade!

Saudações!

“O BRB é mesmo meu banco de coração. Que ele 
sempre continue dando lucros e voltado aos clientes!”
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Mãos Dadas

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,
a vida presente.

(Carlos Drummond de Andrade)

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 orientação 
e atendimento na esfera da Justiça.

Biblioteca AFA BRB 

Disponível para empréstimo
Localizada no térreo do prédio do 
Sindicato dos Bancários de Brasília, a 
nossa biblioteca tem  mais de 2.000 
exemplares e variados temas do co-
nhecimento. É sua. Leia in loco ou tome 
emprestados livros do seu interesse in-
telectual. Vale a pena ver! E utilizar! 

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

Plantão Jurídico na AFABRB
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 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.

Encontro com Arte
Nosso ENCONTRO COM ARTE-

deste agosto está previsto para o 
dia 29 (quarta-feira), sob a res-
ponsabilidade da Professora Luzia 
Águida. O tema será Raposinha 
de Pescoço. 

Técnicas: Trabalho e caseado 
em feltro, do acervo artístico de 
Artes da Branca. A presente ima-
gem ilustra a peça pronta.

Materiais utilizados: - Feltro 
laranja, bege e preto, fibra silico-
nada, linha para caseado, palitos 
de bambus, linhas e agulhas de 
mão, cola quente e pistola.

Resumo do Passo a passo: 
- Recortar e costurar o corpo, 
deixando uma abertura na par-
te superior. Virar pelo avesso e 
proceder ao enchimento da peça 
com a fibra siliconada, com a 
ajuda do palito de bambu. Fazer o 
fechamento da peça com costura 
à mão. A parte dos recortes que 
representar a mancha do corpo da 
peça será então caseada em cima 
dessa abertura. Sobrepor o deta-
lhe da cauda e, da mesma forma, 
casear. Para o feitio da cabeça, 
inicialmente, as orelhas deverão 
ser caseadas e cheias com o 
plumante fechando-se a abertura 
com pontos à mão. Prender com 
alfinete as orelhas nos locais apro-
priados da cabeça, assim como 

os detalhes dos olhos, prendendo 
com um fio de cola quente. Fazer 
o caseado unindo essas partes e 
as orelhas na cabeça. A abertura 
de trás das orelhas aproveita-se 
para se fazer o enchimento da 
peça, fechando-a em seguida. 
Terminado o caseamento externo, 
proceder ao caseado interno dos 
detalhes dos olhos e, em seguida, 
riscar e bordar com ponto atrás, 
os olhos da raposa. Terminada 
a cabeça e detalhes prender na 
extremidade do corpo com um 
pouco de cola quente pontos in-
visíveis bem apertados.

As alunas deverão levar sua 
tesoura.

Reflexão

Casa Grande & Senzala
Verdadeiro clássico da his-

toriografia brasileira, a obra foi 
publicada originalmente em 1933 
e já foi traduzida para diversos 
idiomas. Primeiro livro de Gilber-
to Freyre, o volume é um grande 
ensaio de interpretação do Brasil 
e possui linguagem criativa e ino-
vadora, com métodos de pesquisa 
pouco ortodoxos e ideias que de-
safiaram os preconceitos vigentes.

A sinopse completa do Livro 
do Mês está na versão on line 
do AFAZeres de agosto, disponí-
vel em www.afazeres.inf.br - que 
agora conta com visualização res-
ponsiva para leitura no computa-
dor e no celular, tornando a leitura 
muito mais agradável!
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“Entre Aspas”

Com a temporada de nego-
ciações por alianças encerrada, 
a disputa presidencial entra agora 
na fase de campanha propriamen-
te dita, apesar de estar a todo va-
por nas mídias sociais, com a mi-
litância (paga ou não) distribuindo 
memes, áudios e vídeos. Chegou 
o momento de os candidatos não 
só apresentarem as suas idéias, 
principalmente sobre como tirar o 
Brasil da crise, o combate à cor-
rupção, a redução do deficit fiscal 
do Estado e a geração de empre-
gos, mas também divulgarem o 
eventual programa de governo, 
caso sejam eleitos, com metas 
e um diagnóstico da situação do 
país. 

“Os presidenciáveis têm se 
pronunciado sobre os principais 
temas, é verdade. Soltam frases 
de efeito. Posicionam-se sobre a 
reforma trabalhista que entrou em 
vigor no ano passado, sobre as 
mudanças necessárias no siste-
ma de aposentadorias e pensões 
(PEC da Previdência), sobre a 
redução da maioridade penal e 
sobre o início do cumprimento da 
pena após decisão de segunda 
instância na Justiça. Outros as-
suntos, entretanto, que merecem 
um estudo mais aprofundado e 

uma discussão mais técnica, são 
deixados às margens. E eles im-
pactam na vida de uma grande 
parcela da população.

“A desigualdade social é um 
bom exemplo. Qual o diagnóstico 
que os 13 postulantes ao Planalto 
têm em relação ao fato de o Bra-
sil, apesar dos avanços obtidos 
nas últimas duas décadas, conti-
nuar a apresentar um dos maiores 
abismos entre ricos e pobres em 
todo o planta? O que precisa ser 
feito para distribuir mais a riqueza 
do país, que continua cumulada 
por muito poucos, e abrir mais 
oportunidade a todas as parcelas 
da população, que resultem na 
melhoria da qualidade de vida? 
É uma discussão que vai muito 
além da manutenção ou não da 
Bolsa Família. O que será feito, na 
prática, para modificar a pirâmide 
social?

A política externa também é 
outra questão pouco explorada 
pelos candidatos. Como ficará? 
Como se portará em relação à 
Venezuela, que vive uma crise 
humanitária, ao Mercosul e aos 
Estados Unidos? Quem será o 
chanceler em um eventual gover-
no? São propostas para proble-
mas como esses que a sociedade 

“Muito além do discurso”
01/09 
FLAVIO SILVA REIS
MARLENE GOMES LEITE VIEIRA                                  
02/09 
JOSE GOMES BARBOSA
03/09 
ADIEL LIMA FRANCO
PEDRO MABENE SANTOS MENDES                                  
04/09
ARY DA SILVA PEREIRA                                        
IRES DE ASEVEDO BOMFIM                                      
05/09 
MARCELO OTAVIO TOLENTINO
MARIA DE FÁTIMA DE A. BORGES
NELSON LIMA PARREIRA                                        
08/09 
ANAIR NATIVIDADE CORRÊA                                     
AUGUSTO EVARISTO BORGES                                     
CLOVIS LOPES BATISTA                                        
HELSON RICARDO SIMÃO SOUZA 
JOSE LUSTOSA CABRAL                                         
MARILIA MARTIN AGUIAR
WASHINGTON PAULO DE JESUS                                   
09/09 
SILVIO ROBERTO LEITE                                        
10/09 
JOVINIANO PEDROSA FILHO
LUCIA MARIA AVILA QUEIROZ                                   
MARILANE RIBEIRO SOARES                                     
MAURICIO JOSE DA COSTA                                      
11/09 
ELVIDIO DE SEIXAS NOGUEIRA                                  
JAIRO RABELO DA SILVA
JOSE HUMBERTO DA CUNHA
LUIZ CARLOS PENA                                            
12/09 
ISA MARIA SOARES BORGES                                     
NEUSANIR MARIA NEGREIRO SILVA LIMA
13/09 
ELIZABETH BORGES DE FARIA 
14/09
ALMIVAR MIRANDA DE CARVALHO                                 
BEIJAMIM RODRIGUES DA CUNHA                                 
DURVALINA VENERATO T BANDEIRA                               
ELIESER ANTUNES DE SOUZA                                    
JOSE PAULO VIEIRA                                           
VIOLETA MILHOMENS DE BRITO
15/09 
ANTONIO MARTINS VARGAS PRIMO                                
EDVAR ARAUJO DE AZEVEDO                                     
EURIPEDES LOPES MARQUES                                     
FRANCISMÁ SOARES DE SOUSA
16/09 
JUSCELINA RODRIGUES VIDAL
17/09 
AMAURI GONZAGA DE FREITAS
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO                                  
18/09 
LUIZA HELENA RAMOS PERREIRA CORREIA 
REJANE GOMES ZOLET MARTINS 
VIRIATO DE CASTRO                                           
19/09 
LENIZE DE OLIVEIRA SOUZA 
20/09 
GERALDA DOS SANTOS SOARES                       
VALDIVINO ALVES DOS SANTOS                                  
23/09 
ANA LÚCIA MOURA SILVA
OSVALDO DE CASTRO BARBOSA                                   
24/09 
CARLINDO RIBEIRO PORTO                                      
MARTA MARIA DE MELO OLIVEIRA
25/09 
HUGO ARNALDO BICALHO                                        
VILSON MARCOS BORGES
26/09 
ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO                               
CLIDENOR RODRIGUES DE ARAÚJO
MARIA ANTONIA BARBOSA DA SILVA                              
MARIA CRISTINA COSTA                                        
WALDIR MACHADO BORGES                                       
27/09 
CLEIDI VAL MANZOLILLO                                       
HELIANA MARIA TEOFILO MAGALHÃES WANDERLEI
JOAQUIM PINHEIRO DA LUZ                                     
28/09 
ARLENE SANTOS CAMPOS 
ELIZABETE BORGES E BORGES
MIGUEL SUDARIO RIBEIRO                                      
REGINA CLAUDIA V. DE A. M. TAVARES                  
ROSANGELA PEDROSA MELO 
SEBASTIÃO ALVES MOREIRA
29/09 
AGNEL ALVES FERREIRA                                        
AIRES ANTONIO MARTINS FERREIRA                              
DELSON DE SOUZA E SILVA                                     
MARLI VIEIRA RIOS
30/09 
EVANGELINA FERREIRA SOARES       

deseja. A partir do dia 16 deste 
mês, está liberada a propaganda 
eleitoral nas ruas. Terão início os 
comícios, as carretas, a distribui-
ção de santinhos e a veiculação 
de propostas na internet. Tudo 
para tentar aproximar o candidato 
do eleitor, à base de muito discur-
so sem um diagnóstico preciso e 
muita promessa vazia”. 

(Fonte: Correio Braziliense, 
Caderno Opinião – por Roberto 

Fonseca, edição de 10.08.2018).

A AFABRB, na condição de 
entidade de caráter associativo, 
sente-se no dever de expressar 
ideias e sentimentos de interesse 
geral. Assim, em certas ocasi-
ões, 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. 
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BRB assina Termo de Cooperação para 
Educação Financeira na rede pública

Ação Social: Aposentados do BRB podem participar!

O BRB firmou parceria  com a Secretaria de 
Educação, por meio de assinatura de um Termo 
de Cooperação, assinado no dia 28 de junho de 
2018, com o objetivo de realizar o Projeto de Edu-
cação Financeira para os estudantes do 6° ano 
do Ensino Fundamental da Rede Pública do DF, 
com vigência até junho de 2020.

O objetivo é orientar estudantes, sobre os con-
ceitos básicos de educação financeira, e despertar 
o interesse pelo tema, para que esses conceitos 
sejam aplicados desde o desenvolvimento do jo-
vem até a fase adulta.

O Projeto, será coordenado pelo Instituto 
BRB, e as aulas, com duração de 1h30,  serão mi-
nistradas pelos empregados do Banco, que foram 
capacitados para essa atividade e que atuarão de 
forma voluntária no projeto.

Dessa maneira, surgiu a ideia de  ampliar o 
programa para os membros da AFA, conforme 
explica Leila Cristina Lucena Costa Republicano, 
do Instituto BRB: “ convidamos os nossos colegas 
aposentados, que tiverem interesse em atuar nas 
salas de aula, como educadores financeiros volun-
tários, para participarem desse projeto.”

Participaram da cerimônia de assinatura do 
termo: Vasco Gonçalves, Presidente do BRB; Ge-
raldo Lourenço, presidente da Financeira BRB; os 
diretores Niban de Melo, Kátia Peixoto e Carlos Ar-
tur Hauschild; além de Júlio Gregório, Secretário 
de Educação; Márcia Rollemberg, Primeira-dama 
do DF; Ralfe Braga, o ilustrador do livro; e Helena 
Tatiana, autora da obra.

Na oportunidade, o Presidente Vasco explicou 
que todo o projeto teve início no ano passado, du-
rante a Campus Party, quando o Banco lançou um 
hackathon para criação de um aplicativo voltado 
à educação financeira. “A ideia apresentada foi 
trabalhada após o concurso e deu origem ao ‘Edu-
ca BRB’. Em paralelo à produção do aplicativo, o 
Banco desenvolveu, ainda, um livro, chamado ‘Tia 
Lola e os quatro amigos, em: como usar o meu 
dinheiro?’. Com isso, começou-se a estruturar 
este projeto de educação financeira, que tem início 
hoje. Juntamos assim, a leitura e a tecnologia, que 

hoje é o que apetece os jovens”, afirmou. Júlio 
Gregório, secretário de educação, elogiou o pro-
jeto e afirmou que, cada vez mais, tem levado às 
escolas a ideia de que elas precisam desenvolver 
trabalhos dessa natureza, a chamada “pedago-
gia de projetos”, na qual os alunos se engajem e 
deem real significado à aprendizagem. “A rigidez 
dos nossos currículos já não consegue mais dia-

Contatos com o Instituto 
BRB para ajudar no Projeto

Na próxima edição do AFAzeres, voltare-
mos a falar sobre o assunto, com novos de-
talhes. Os Associados da AFABRB interessa-
dos em trabalhar como voluntários neste belo 
projeto educacional devem entrar em conta-
to com o Instituto BRB pelo telefone (061)  
3412-8007. Email: secas@institutobrb.org.br .  
Site: www.institutobrb.org.br .

A cerimônia contou, ainda, com a presença da 
estudante Rafaella Telles, matriculada no Centro de 
Ensino nº 1 do Paranoá. Rafaella representou todos 
os alunos que participarão do projeto e disse algu-
mas palavras: “Estou muito feliz por agora poder 
aprender a cuidar do meu dinheiro porque, quando 
eu crescer, vou saber usar ele sem gastar muito”.

Todos os alunos que participarem do proje-
logar com as nossas 
crianças e adolescen-
tes, principalmente nos 
anos finais do ensino 
fundamental e médio. 
Precisamos mudar a 
nossa escola”.

Júlio criticou, ain-
da, o formato atual de 
ensino: “Quantas vezes 
ouvimos que os alunos 
saem do ensino médio 
sem sequer saber es-
crever uma carta ou 
até estruturar uma frase? No ensino médio tem-
se 14 matérias obrigatórias, e assim ninguém 
aprende absolutamente nada, nem português 
nem matemática. Química, biologia, física só se 
aprende o necessário para passar. E está certo. 
Porém, se você não souber controlar sua vida fi-
nanceira, isso sim fará falta”, destacou. 

to serão presenteados 
com o livro “Tia Lola 
e os quatro amigos 
em: como usar o meu 
dinheiro?” e com um 
cofrinho. Toda a arte 
do livro foi produzida 
pelo artista Ralfe Bra-
ga, que ilustra, de for-
ma divertida, a história 
de amigos que apren-
dem, com atividades 
do dia a dia, conceitos 
de educação financei-

ra. Para aprender mais, os alunos poderão utilizar, 
ainda, um aplicativo de celular, o Educa BRB, de-
senvolvido pelo Banco, especificamente para essa 
finalidade. Todos os educadores financeiros que 
participarão do projeto, ministrando as pales-
tras, foram devidamente capacitados pela Cen-
tral de Treinamentos do BRB. 

O terceiro encontro do Projeto Bem Viver está programado para setem-
bro, ainda sem dia definido. O assunto da vez será, tema provavelmente: 
CARDIOLOGIA (sujeito a alteração, fique atento!).  

Lembramos que a Clínica Saúde BRB  tem especialistas em diver-
sas áreas. Endereço: SGAS Quadra 902, Conjunto B, Entrada A, Sala 
215, Ed. Athenas e Contatos: (61) 3029-6363 e clinica@clinicasaude-
brb.com.br
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Plano de Saúde A-01: saiba em 
quais situações você pode solicitar 
reembolso de despesas médicas 

O Plano A-01 da Saúde BRB NÃO ofe-
rece reembolso das despesas com servi-
ços de saúde na modalidade livre escolha, 
ou seja, aquelas realizadas pelos Benefi-
ciários em prestadores não credenciados. 
Desse modo, atendimentos prestados por 
profissionais e estabelecimentos em cará-
ter par ticular não serão reembolsados.

Há, no entanto, circunstâncias em que 
é possível reembolso de despesas am-
bulatoriais, hospitalares e odontológicas 
efetuadas em estabelecimentos não cre-
denciados. 

Respeitados os limites de abrangência 
geográfica e rol de procedimentos cober-
tos pelo Plano, os valores definidos nas 
tabelas pactuadas e descontada a copar-
ticipação, tais DESPESAS PODERÃO SER 
REEMBOLSADAS EXCLUSIVAMENTE NAS 
SEGUINTES SITUAÇÕES:

• Atendimento realizado em localidades 
onde não houver prestador habilitado;

• Atendimento prestado em situação de 
urgência/emergência, devidamente 
justificado em relatório emitido pelo 
profissional que o tenha executado;

• situações excepcionais, tais como 
paralização ou interrupção do atendi-
mento pela rede credenciada.

PARA SOLICITAR O REEMBOLSO, o  
Beneficiário deve apresentar os seguintes  
DOCUMENTOS originais, até 180 dias após 
o atendimento:

• Relatório analítico das despesas (con-
ta hospitalar ou similar); 

• Relatório emitido pelo profissional de 
saúde contendo explicações e justifi-
cativa sobre o atendimento prestado 
em situação de urgência/emergência;

• Nota fiscal ou recibo emitido em 
nome do Beneficiário atendido, ou de 
seu responsável legal, em que se des-
creva o valor pago e a despesa a que 
se refere.  

Após a aceitação desses documentos  
– que serão retidos pela Saúde BRB – e 
a comprovação das despesas e do evento 
pela auditoria médica, o reembolso será 
efetuado em até 30 dias.

Saúde BRB

PORTABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DO INSS 
Ressaltamos mais uma vez que os colegas associados que não recebem seus bene-

fícios do INSS pelo BRB (O BANCO DA NOSSA CONTA!), podem solicitar a portabilidade 
do crédito desse benefício para uma das agências do Banco. Informamos, a seguir, as 
regras para tal procedimento, de acordo com o Manual do INSS:

• Aposentados até dezembro/2009 PODEM SOLICITAR A PORTABILIDADE,
• Aposentados entre janeiro/2010 e dezembro/2014 NÃO PODEM SOLICITAR A 

PORTABILIDADE;
• Aposentados a partir de JANEIRO/2015 PODEM SOLICITAR A PORTABILIDADE. 

Caso o deseje, procure uma agência do BRB e faça sua portabilidade.

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

O Conselho Deliberativo da Regius, em sua 548ª 
reunião, realizada em 07/08/2018, nomeou Nilza Rodri-
gues de Morais e Marcello Furlanetto Gomes para ocu-
par, respectivamente, os cargos de Diretora-Presidente 
e Diretor Financeiro da Regius, cujos mandatos irão até 
agosto/2022.

A nova Diretora-Presidente, Nilza Rodrigues de Mo-
rais, é funcionária de carreia do BRB desde janeiro de 
1982, formada em Ciências Contáveis e Administração 
de Empresas e pós-graduada em Administração Finan-
ceira e MBA em Finanças. Nos últimos 10 anos atuou 
como Gerente Executiva de Gestão de ativos e negócios 
na BRB-DTVM, Diretora Financeira na Regius, Superin-
tendente de Controladoria e Controles Internos no BRB 
e Diretora de Gestão de Fundos de Investimentos na 
BRB-DTVM.

Já o novo Diretor Financeiro, Marcelllo Furlanetto 
Gomes, é funcionário de carreira do BRB  há 33 anos 
e atuou como superintendente desde 2011 nas áre-
as de Crédito de Desenvolvimento, Gestão de Risco, 
Administração Financeira e Governança Corporativa. 
Formado em Economia com pós-graduação em Aná-
lise de Projetos, Matemática, Finanças e é Mestre em 
Economia.

O Conselho Deliberativa registrou agradecimen-
to a Semíramis Rezende e Silva Magalhães Cezar e a 
Giovanni de Almeida Carvalho, dirigentes que se des-
pediram da Regius em virtude do encerramento dos 
respectivos mandatos, desejando sucesso na continui-
dade das respectivas carreiras.

Regius empossa
novos dirigentes

Canal de ética na Regius
A Regius acaba de implementar o Plano de Integri-

dade. Com ele, foi criado o canal integridade@regius.
org.br para registos de denúncias de irregularidades 
éticas e disciplinares praticadas por empregados ou 
membros dos órgãos estatutários da Regius. Tudo será 
tratado com todo o sigilo. 

Com essa ação fica mais fácil garantir tranquilidade 
aos Participantes e uma aposentadoria segura para os 
Associados.
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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

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)

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

Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade
Desempenho 

no ano Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 1.998.128.440  0,87  4,92 107,19 IPCA + 5,61% a.a.

Plano CD-02 63.866.373 1,19 4,70  116,34 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 275.392.134  0,95 4,75 117,57 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 28.110.340 0,90 3,48 86,14 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 1.475.653 0,55 2,76 68,32 IPCA + 4,50% a.a. 

PGA 1.475.653 1,26 5,11 126,49 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: R$ 2.441.036.763

Superavit do mês de Junho/2018: R$1.023.129.
Superavit acumulado até Junho/2018: R$ 93.992.463.

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS Junho/2018.

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!

01 sala comercial, com 30m2 + garagem, no SGAS, Ed. 
Athenas, onde estão instalados: Regius, BRBCARD, AEBRB, Corretora 
de Seguros e Clínica Saúde BRB. Interessados deverão manter conta-
to com a DUETTO, pelo fones (61)3225-7643 (Alessandra)

01 sala comercial, com 41m2 + garagem, no SIG Sul, Ed. Barão do 
Rio Branco, próximo ao Fórum do DF. Contatos com a PLANO IMÓVEIS, 
pelos fones: (61)3032-7700.

Alugam-se 02 salas  

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, 
Ch. 472, Lago Oeste – DF.

Contatos com Elizabeth Borges de Farias. 
Fones: (61) 9.9988-0712 / 9.9655-3232 /3368-3665. 
Também: www.esp.acodocerrado.com.

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

Com sede em Águas Claras, de propriedade dos ex-cole-
gas do BRB: Hélio Cabeceira – Celular 9.9418.8338 e Edgar 
Cabeceira – Celular 9.8146.8882, conta com uma equipe de 
12 corretores com vasta experiência no mercado imobiliário do 
Distrito Federal. Coloca-se à disposição de todos, com vistas a 
AVALIAÇÃO COMPRA, VENDA E ALUGUEL de imóveis em todo o DF.  
Endereço da Imobiliária: Rua das Figueiras – lote 06 - loja 11 - Águas 
Claras - DF.  Faça uma visita!

SUPPER IMOBILIÁRIA LTDA  

Espaço do 
associado
Anuncie gratuitamente aqui, no seu 
informativo AFAzeres. 
Contatos pelos telefones: 61) 3345-
1263 / 3245-6876.

Fica no Condomínio Eco-Vila Santa Branca (condomínio ecológi-
co), entre Anápolis e Goiânia, no município de Teresópolis, a 30km 
de Goiânia, sendo casa  com 250m2, terreno de 1.800m2, formado 
em pomar. Valor: R$600.000,00. Tratar com Léa: (62) 98197-5817.

Casa de campo à venda 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA AFABRB (em R$1,00)

CDB/RDB Saldo Rendimento do mês Rendimento Acumulado

Julho/2018 435.219,27 2.130.66 44.171,18

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Julho / 18 => taxa do mês = 0,47

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

ESPECIFICAÇÃO Abril/2018 Maio/2018

1. Saldo em Caixa 1.006 172

2. Saldo em Conta Corrente 5.331 9.237

3. Saldo em Aplicações Financeiras 669.167 718.387

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 428.763 430.776

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 270.743 287.611

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 315.124 315.188

TOTAL 1.383.235 1.405.188

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de Abril e Maio de 2018.

Caros colegas, vejam suas fotos tiradas nos eventos da AFA. 
Acesse seu site: www.afabrb.org . Caso precise de ajuda, mantenham 
Contato conosco – fones: (61)3245-6876 / 3345-1263. E-mail: 
afabrb@gmail.com.

Nossas fotos nos eventos da AFABRB 


