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Passamos, atualmente, 
por uma fase sem novidades 
no noticiário. A mídia vem re-
petindo os mesmos assuntos 
que dominam a ansiedade e 
expectativa da Nação. As va-
cinas chegaram e roubam o 
cenário dos acontecimentos. 
E muitos pessimistas já di-
zem: “as vacinas chegaram 
e já acabaram; apenas 3% da 
população foram vacinados”. 
Zombam com toda indiferença 
e falta de seriedade!

A verdade é que até velhos 
temas, que até ontem acirra-
vam “brigas e intrigas”, mas 
que rendiam milhões de reais 
aos donos das empresas de 
comunicações, quase desa-
pareceram, como por encan-
to. Dizem alguns perspicazes: 
“só que não”. Não convém 
esquecer, por exemplo, o que 
os novos dirigentes das casas 
do Congresso Nacional (re-
centemente eleitos) querem 
realizar para o País, porquanto, 
daqui pra frente os políticos 
terão que ser realistas, pelas 
circunstâncias atuais e por 
sua própria sobrevivência. 
Chegou, pra valer, a mudança 
dos tempos; a alteração de ru-
mos e de visão se impõe neste 
momento, muito sério. Já não 
se admitem promessas inexe-
quíveis nem falsas esperanças 
– aquelas costumeiras que 
nunca se tornam fatos. 

Agora mesmo, os presi-
dentes eleitos da Câmara e 
do Senado terão de posicio-
nar-se, com sérias e urgentes 
providências relacionadas, 
primeiramente, à reedição do 
auxilio emergencial. Eles sa-
bem que a Economia do Bra-
sil está em frangalhos, o País 
sem dinheiro para suportar 
tanta demanda social, muitís-
simo agravada pela pandemia 
do novo coronavirus. De cer-
to modo, era o auxílio emer-
gencial que vinha sustentan-
do o movimento do comércio 
e dos serviços; notadamente 
nos mercados de alimentos é 
que se tornou um bem essen-
cial. Os agentes econômicos 
já se ressentem da falta desse 
recurso que surgiu na pande-
mia e que desapareceu antes 
que ela acabasse. Mas o mi-
nistro da Economia já admite 
que o auxilio voltará, em torno 
de R$ 250.

Outros atos, importantes 
no momento, são esperados 
da parte desses políticos re-
centemente eleitos presiden-
tes das casas do Congresso. 
Foram eleitos para esses car-
gos relevantes porque prome-
teram, antes de tudo, hones-
tidade e gestos de cidadania 
– trabalharem em favor da 
Nação –. Presume-se, aliás, 
que a honestidade é a principal 
virtude da cidadania. E como 

representantes do povo e dos 
Estados da Federação, agora 
mais fortificados, têm de en-
frentar e desfazer –  sóbrios 
e determinados –  eventuais 
movimentos pendentes à cor-
rupção. Este viés nefasto é 
que vem sustentando o atra-
so do Brasil, na Economia, 
no campo social e na Política, 
conquanto verdadeiramente 
odiado pelo povo brasileiro. O 
presidente da Câmara acentua 
como umas das prioridades, 
já, ações de combate à Co-
vid-19. Então, que seja assim! 

Quanto às vacinas, elas 
são um bem indispensável no 
momento – Já. Contamos com 
a certeza de que todos serão 
vacinados, obedecendo-se o 
planejamento da saúde sanitá-
ria. Saudações!

ALINHAMENTO DA MÍDIA  
Por enquanto, temas dominantes: vacinas 
e covid-19. Mas há outros, vejamos:
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Alternativas para garantir  
diversão e qualidade de vida

Para amenizar os efeitos do isolamentao 
social, necessitamos nos adaptar quanto à 
diversão. Enquanto Associados da AFABRB, 
nos acostumamos com calorosos encon-
tros. A responsabilidade pela conscientiza-
ção passa pela família e por cada um de nós, 
pois valorizamos a importância do lazer nes-
sa etapa da vida. Em 2020, porém, nosso ca-
lendário de eventos presenciais foi suspenso. 
E agora, caminhando para o terceiro mês de 
2021, ainda estamos com situação indefini-
da. É tempo de, por exempo, renovar o gos-
to pela leitura (veja a dica do livro do mês 
no box ao lado). Há várias opções que não 
deixarão o cérebro definhar e irão estimular 
a concentração para, certamente, refletir em 
nossas atitudes.

A sinopse do Livro do Mês (Os 
Fantoches de Deus, de autoria de 
Morris West) está na versão on line 
do informativo AFAZeres, no site: www.
afazeres.inf.br .

Mais de 2000 títulos estão dispo-
níveis para empréstimo na Biblioteca 
AFABRB, localizada no térreo do pré-
dio do Sindicato dos Bancários de 
Brasília. 

Aniversariantes de março

Novos modelos de máscaras artesanais
Nosso ENCONTRO COM ARTE continua suspenso  por causa da pandemia do novo 

coronavirus. De casa e com saudades dos encontros mensais, a professora Luzia Águi-
da continua produzindo máscaras de proteção. Os pedidos dos novos modelos podem 
ser feitos pelo WhatsApp (61) 99552-9882. 

Permanecer mais tempo em casa, neste 
momento, não significa exclusão da socie-
dade. A tecnologia permite experiências à 
distância, como as transmissões de shows 
via internet, como noticiamos na edição pas-
sada do AFAzeres, a propóstio de uma live 
realizada em janeiro, homenagendo o DIA DO 
APOSENTADO. Enfim, há possibilidade para 
usufruir de uma forma diferente. A persistir 
a necessidade de isolamento, teremos que 
considerar cada vez mais atividades interati-
vas, com auxílio das plataformas digitais.

Tudo tem seu tempo. Quando pudermos 
nos encontrar pessoalmente de novo, em  
eventos realizados pela AFABRB, a certeza é 
de que serão atividades das mais animadas, 
com sorrisos e muitos abraços!

Neste tem-
po de quaren-
tena, solicite 
empres tados 
livros com va-
riados temas 
do conheci-
mento e LEIA 
EM CASA.

Livro do Mês

02/03 
AFONSO CARISIO RIBEIRO                
03/03 
ANTÔNIO TONIETTO
ESTER RIBEIRO FRANCO GUIMARÃES
GILBERTO SOUZA AMARAL                                       
JOSELINA DIAS DE ALENCAR RIBEIRO           
04/03 
SUELI MARIA AMARAL               
05/03 
ANTÔNIO FRANCISCO FLORES                                    
KELSON CÔRTE
MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT                                      
06/03 
JOSÉ IVAN MAYER DE AQUINO                                   
NILZA ROCHA SANTOS                                                        
07/03 
IRAI ROSA DA SILVA                                                   
08/03 
JOÃO DE DEUS SANTOS                                                    
09/03 
ADRIANA HELOISA SILVA 
RITA DANTAS DE LIRA                                               
10/03 
ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS 
CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES
GELMA GONÇALVES DE MOURA              
11/03 
CÂNDIDO JOSÉ BOMTEMPO                                       
DORVALINO DIAS DA SILVA                                     
LAURA FRANCISCA DE SOUZA NUGOLI 

11/03 
PATRÍCIA ADJUTO BOMTEMPO
RITA DE CASSIA CARVALHO DE PAULA         
12/03 
CÂNDIDO FERNANDES DE OLIVEIRA                               
HELENA FÁTIMA OLIVEIRA CASTINHEIRAS 
LAURINDO ARAÚJO NETO                                        
SAMUEL CAMPOS TEIXEIRENSE                                                  
13/03 
ANTÔNIO EIGI NISHIYAMA
EDSON RIBAMAR NUNES FREITAS                                 
MARCO ANTÔNIO WESTIN                                        
ROBERTO GOMES DA SILVA               
14/03 
DINARLENE DE OLIVEIRA RANGEL
SILVÂNIA LÚCIA COSTA NORMANDO              
15/03 
GENÉSIO RODRIGUES DE MAGALHÃES
JUVENTINA BATISTA LEMES
MARTA KEIKO HIYANE            
16/03 
ANTÔNIO CARLOS CALDAS E ALMEIDA
ARLETE DE OLIVEIRA SOUSA 
JOSÉ KLEBER DE SÁ BARRETO                                   
MADALENA MARUNI IGUTTI SUENAGA                                           
17/03 
JOANA HILÁRIO DE SOUSA LIMA
MARIA EVANI COSTA BRAGA            
18/03 
JOSÉ CORDEIRO DA SILVA        

19/03 
JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
JOSÉ GERVÁSIO DE OLIVEIRA                                   
MARIA DE LOURDES GUIMARÃES FARIAS          
20/03 
UYARA AQUINO GENARO                                                         
21/03 
BENTO MEDEIROS SALVIANO                                     
LÍDIA ALVES DE CARVALHO BEZERRA
ZILDETE DOS SANTOS SILVA CIRQUEIRA             
23/03 
PETRÔNIO DE SOUZA PORTO                                                    
24/03 
OLGA NASCENTE                                                         
26/03 
JOSÉ LEITÃO RAPOSO                                          
LUIZ HENRIQUE MINHOTO QUEVEDO
VILMA INÊS SOARES DA SILVA                                              
27/03 
ADÍLIO ALVES FERREIRA                                       
ANTÔNIO JORGE RIBEIRO PAES                                  
ANTÔNIO TEIXEIRA DE ARAÚJO                                  
GUMERCINDO PAES CÂNDIDO                                           
28/03 
MARIA HELENA BRAGA DA SILVA                                 
MAURO ELIAS RIBEIRO MUNDIM                                  
WINTER FERREIRA                                                        
29/03 
JOÃO DANTAS DE SOUSA                                        
JORGE MIYADAIRA                                             

29/03 
LOURENÇO MOREIRA GOMES 
LUCIANA SABACK VINHAES DA COSTA               
30/03 
AMÉRICO PAES DA SILVA                                       
JOSÉ BRUNO DE CASTRO
NIVALDO ALVES DA SILVA                                      
OSMAR JOSÉ RODRIGUES 
UMBERTO RAMOS FERREIRA              
31/03 
ANTÔNIO MENDES DE SOUZA

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 feve-
veriro a sorteada foi  Cândida Maria 
Nassau Ferreira, aniversariante do 
dia 19.
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Entre Aspas

A enfermeira que aparece em vídeo feito 
pela filha de uma idosa, durante início da va-
cinação contra a Covid-19 em Goiânia (GO), 
e que levantou suspeitas de não ter injetado 
o líquido da vacina na paciente a ser imuni-
zada, confirmou, no dia 12 de fevereiro, que, 
de fato, não fez a aplicação da primeira vez, 
quando as imagens foram registradas. Ela 
compareceu ao Ministério Público do Estado 
de Goiás (MPGO), onde foi ouvida pela pro-
motora Marlene Nunes Freitas Bueno, que 
instaurou procedimento de investigação para 
apurar o caso e os fluxos padrões da campa-
nha de vacinação na capital goiana.

Além da enfermeira, foi ouvida a filha 
da idosa – a aposentada Luciana Maria Jor-
dão, que foi quem fez o vídeo e questionou 
a enfermeira na hora do ocorrido, fazendo 
com que ela aplicasse, de fato, a vacina. A 
87ª Promotoria de Justiça de Goiânia ouviu 
também uma outra profissional da saúde, 
que forneceu informações sobre os fluxos e 
cuidados de todo o processo de vacinação. 
Detalhes da  investigação foram postos em 
segredo e a promotora não revelou o motivo 
alegado pela enfermeira para ter deixado de 
vacinar a idosa. “Ela descreve nos autos situ-

“Primeiro é Deus, depois é a vacina”, disse senhora de 88 anos, que só foi imunizada após sua  
filha reclamar. Ministério Público abriu procedimento para apurar o caso de suposta tentativa de fraude. 

E-mail: centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br 
Horário de atendimento ao público: 

12  às 18 horas.

CENTRAL 
JUDICIAL 
DO IDOSO
A Central Judicial do Idoso é um serviço in-
terdisciplinar  destinado à pessoa idosa do 
Distrito Federal que tenha  seus direitos ame-
açados ou violados e que necessite de orien-
tação e atendimento na esfera da Justiça.

Plantão 
Jurídico 
via 
WhatsApp

A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES 
FERREIR está atendendo por videoconferên-
cia: WhatsApp (61)8425-8881. Disponível, 
também atendimento via e-mail: fernanda.ad-
vdf@yahoo.com.br. Por conta da pandemia, o 
atendimento presencial continua suspenso.  A 
AFABRB participa somente como mediadora 
entre seus associados e a advogada, não ar-
cando, portanto, com nenhum custo financeiro 
decorrente de demandas ou acordos judiciais, 
como consta dos termos do contrato existente.

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

Enfermeira de Goiânia confessa 
que não aplicou vacina em idosa

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 sentimento de indignação e até de 
revolta! Destarte, vez por outra, ela divulga no 
AFAzeres matérias já publicadas na mídia – 
aquelas  pontuais, de oportunidade. 

ações do ambiente e, naturalmente, todas as 
declarações serão contrastadas com outros 
elementos que estão sendo colhidos”, disse.

O vídeo feito por Luciana se espalhou, ra-
pidamente, na internet. Nele, é possível ver 
que a profissional da saúde enfia a agulha da 
seringa no braço da mãe dela e chega a pedir 
que virassem os rostos para não ver o proce-
dimento. Ao suspeitar da rapidez da suposta 
aplicação, a filha percebeu que a seringa con-
tinuava com líquido dentro.

Depois de interrogar a enfermeira, que 
acabou confessando não ter efetivado a apli-
cação da vacina na idosa, a promotora Mar-
lene Nunes Freitas Bueno decidiu ouvir mais 
pessoas, com empenho para encerrar o mais 
rápido possível o inquérito, considerando a 
importância de esclarecer o caso. Na avalia-
ção da promotora, as pessoas que buscam 
as vacinas precisam ser tranquilizadas, no 
sentido de que “há um procedimento padrão 
para proteção das doses e um controle rigo-
roso e bastante sério, desde a entrada até o 
término (da aplicação)”. A enfermeira investi-
gada foi afastada da campanha de vacinação 
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até 
que tudo seja esclarecido.

(Fonte:  portal de notícias METRÓPOLIS, 12/02/202)

Até o dia 11 de fevereiro (um dia antes 
do depoimento da enfermeira investigada por 
suposta fraude), cerca de 60,5 mil pessoas 
tinham sido oficialmente vacinadas contra a 
Covid-19, em Goiânia. Desse total, 7.913 são 
de idosos acima de 85 anos, 1.395 idosos 
acamados, 769 idosos que vivem em institui-
ções de longa permanência e 50.456 profis-
sionais da saúde. 
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A sede da AFABRB permane-
cerá instalada no endereço atual 
(edifício sede do Sindicato dos 
Bancários de Brasília). Essa é a 
vontade da maioria dos filiados, 
segundo enquete realizada com 
registro de  204 votos válidos. 
Desse total, 84 foram favoráreis 
à mudança; por outra lado, 120 
foram contrários.

Lembramos que a consul-
ta pública foi realizada para dar 
resposta à proposta feita pela 
Diretoria do BRB, que convidou 
a Associação para abrigar suas 
instalações junto à nova sede da 
instituição financeira (Centro Em-
presarial CNC – ST SAUN QUA-
DRA 5). 

A AFA tem participado re-
gularmente de reuniões com 
diregentes do Banco. Aconte-
ceram duas reuniões online, re-
centemente. Uma foi em janeiro, 

Informes Regius

Custeio administrativo dos Planos
O PGA é o Plano de Gestão Administrativa da Regius. Cada Plano 

de Benefícios tem o próprio PGA, que garante receitas para fazer fren-
te às despesas admistrativas para gestão dos Planos. Existem, com 
isso, as seguintes fontes de custeio:

Custeio Administrativo dos Investimentos – O custo da gestão 
dos investimenos é retirada da rentabildades dos investimentos dos 
Planos de Benefícios;

Custeio Administrativo Previdencial – mensalmente, o percen-
tual descontado das contribuições pessoais e patronais é vertido ao 
PGA do respectivo Plano de Benefícios;

Rentabilidade do PGA – rentabilidade própria dos recursos acu-
mulados no PGA de cada Plano de Benefícios;

As sobras dos recursos recebidos a título de custeio administra-
tivo que não são gastos a cada ano, ficam acumulados no PGA de 

Consulta pública rejeita mudar sede da AFABRB
quando foi pautada a ideia de 
se mudar a sede da AFA. Outra 
reunião aconteceu neste mês de 
fevereiro. Em ambas, a nossa 
Associação estava representada 
pelo presidende do CONDE, Sr. 
Dourival Fernandes, pelos conse-
lheiros César Rebouças e Edson 
Firmino. Compareceram também 
o presidente da AFABRB, Sr. Luiz 
de Oliveira e o direitor Raimundo 
Nonato (Raimundinho). Do lado 
do Banco estavam o presiden-
te Paulo Henrique e o secretáio 
geral da presidência, Sr. Carlos 
Lima.

A mudança da sede da As-
sociação implicaria dificuldades 
ou melhorias na convivência/
trato com os filiados ou mesmo 
falso entendimento sobre a in-
dependência da AFA com a ida 
para a sede do Banco. Diante do 
fato, a Direx da AFA entendeu ser 

O Banco de Brasília (companhia BRB BANCO ON) encerrou o 
quarto trimestre de 2020 com um lucro líquido de R$ 456 milhões. 
No acumulado dos últimos doze meses, a empresa acumulou um 
lucro líquido de R$ 868,86 milhões. No dia 31 Dezembro 2020, a 
companhia BRB BANCO ON possuía um ativo total de R$ 24,79 
bilhões e um patrimônio líquido de R$ 1,30 bilhão.

Todos estes dados referem-se à individualização do resultado 
financeiro da companhia BRB BANCO ON, sem considerar o resul-
tado financeiro de suas companhias subsidiárias. 

FONTE: ADVFN Brasil => Bovespa => Cotação BRB-Banco de Brasília S.A. 
(divulgado via internet, 15/02/2021) e outros.

Balanço Financeiro do BRB 

necessária a consulta pública. A 
decisão dos associados, que afi-
nal foi contrária ao convite para 
mudança da sede da AFA, não 
interferiu em outros temas abor-
dados nas reuniões.

O presidente do Banco, Paulo 
Henrique, continua sustentando 
sua palavra de que vai manter o 
plano de saúde (a Saúde BRB) 
para todos os aposentados re-
giobancários.

cada Plano. Tais recursos são aplicados no mercado financeiro pela 
área de investimentos da Regius, conforme diretrizes da Política de 
Investimentos do PGA.

Na posição de novembro/2020, o PGA totalizava mais de R$ 76 
milhões, distribuídos por Plano, da seguinte forma: BD-01 – R$ 65 
milhões; CD-02 – R$ 728 mil; CV-03 – R$ 8,6 milhões; CD-METRÔ-
-DF – R$ 850 mil; CD-05 – R$ 206 mil. 

As informações foram divulgadas no boletim REGIUS EXPRES-
SO número 111, publicado em 05 de fevereiro de 2021. O mesmo 
número do boletim convida para ver vídeo gravado pela Diretora 
de Planejamento e Controle, Semiramis Cezar, disponível na inter-
net, no qual a Diretora da Regius apresenta boas notícias sobre o 
custeio administrativo dos Planos e sobre o PGA. Confira no canal  
YouTube/REGIUSPlanosdePrevidencia .
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O atendimento presencial havia sido re-
tomado, porém, com o recrudescimento da 
pandemia da Covid-19, suspendeu novamen-
te este tipo de atendimento, voltando, portan-
to, o atendimento virtual ou por telefone.

A Clínica (localizada na SGAS 902, Edifí-
cio Athenas, Entrada A, Sala 215) está fun-
cionando de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h, 
e em horário especial nos fins de semana, 
temporariamente, das 8h às 13h.

Clínica Saúde BRB 

Horário especial nos fins de semana e teleconsultas

Alerta sobre tratamento e prevenção 
de várias doenças no Distrito Federal

QUEM DOA 
SANGUE TAMBÉM 

DOA VIDA

Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você

saude.gov.br/
doesangue

Telefone para
acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Importante que o interessado tenha infor-
mações antecipadas para o agendamento.

Na Clínica Saúde BRB temos excelente 
serviço, ótimo atendimento e profissionais de 
primeira linha na área de saúde e medicina: 
psiquiatras, geriatras, ginecologistas, uro-
logistas, cardiologistas, médicos de família, 
clínicos gerais, enfermeiros, assistentes so-
ciais, psicólogos, nutricionistas. O serviço é 
personalizado, do acolhimento ao cuidado e, 

caso necessário, encaminhamento a espe-
cialistas credenciados. Para utilizar os ser-
viços, é necessário se inscrever em algum 
programa preventivo ofertado pelas Patroci-
nadoras.

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

Cartão digital 
da Cassi

Baixe o APP SAÚDE BRB na loja 
de aplicativo própria para o seu dis-
positivo (smartphone ou tablet); Faça 
o login (usuário e senha); Selecione 
a opção Menu Plano e siga o passo a 
passo.

A campanha Fevereiro Roxo Laranja foi 
divulgada neste mês pela Secretaria de Saú-
de do Distrito Federal (SES-DF), com objetivo 
de concientizar para prevenção e tratamento 
de algumas doenças. A cor roxa conscientiza 
sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. Já a 
cor laranja alerta sobre a Leucemia. 

O Lúpus é uma doença inflamatória e au-
toimune que pode afetar múltiplos órgãos e 
tecidos, como pele, articulações, rins, cére-
bro e outros órgãos, causando fadiga, febre 
e dor nas articulações. Seu nome científico é 
lúpus eritematoso sistêmico (LES).

O Alzheimer  é forma mais comum de 
demência neurodegenerativa, sendo progres-
siva, irreversível, de causa desconhecida e 
com maior frequência entre os idosos. A do-
ença instala-se quando o processamento de 
certas proteínas do sistema nervoso central 
começa a dar errado.

A Fibromialgia é uma síndrome crônica. 
A queixa central é intensa dor musculoes-
quelética generalizada, associada a sintomas 
como fadiga, distúrbio do sono, distúrbios 
cognitivos (memória e concentração) e al-
terações de humor (depressão e ansiedade).

Confira outras informações sobre a 
campanha Fevereiro Roxo Laranja pelo 
site  www.saude.df.gov.br. NO site é possí-
vel encontrar outros temas do seu interesse 
ou necessidade, digitando palavras chave no 
campo de busca.
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.334.835.183,22 1,64 9,45 99,68 IPCA + 5,00% a.a.

Plano CD-02 79.376.362,55 6,32 13,94 155,41 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 454.969.537,43 2,79 10,21 113,82 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 60.503.224,77 2,71 7,98 88,96 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 7.293.865,18 2,89 7,21 80,38 IPCA + 4,50% a.a.

PGA 77.357.276,84 1,88 9,72 108,36 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 3.014.335.449,99

Déficit do mês de dezembro/2020: R$ 82.119.746,14
Déficit acumulado até dezembro/2020: R$ 41.435.634,87

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de dezembro de 2020.

ACOMPANHANDO OS 
NOSSOS INVESTIMENTOS

Comentários do Gestor

Em 2020, vivenciou-se uma crise sanitária que afetou a oferta e a demanda da 
economia mundial, gerando uma crise financeira que contaminou o lado real da 
economia, com quedas em preços de ativos numa velocidade inédita. Em dezem-
bro, os mercados financeiros seguiram com otimismo, apresentando altas em ati-
vos de risco, como bolsas e commodities, à medida que o uso emergencial de 
vacinas foi liberado em diversos países. A rentabilidade deste mês só foi inferior 
à de novembro. A carteira própria de ações superou o Ibovespa, o retorno corres-
pondeu a 200% do índice, no ano. A carteira de Títulos Públicos e privados rendeu 
percentuais acima de 2 dígitos, 10,85% e 14,51%, respectivamente. Os fundos de 
investimento imobiliário (um fundo de empresas de logística e outro que adquire 
cotas de outros FII) negociados em bolsa, renderam aproximadamente, 13,43%aa. 
O que afetou a rentabilidade do Plano foi a reavaliação periódica dos imóveis con-
soante com a Instrução MPS/SPC n.º 34 de 24/9/2009. Houve queda do valor de 
mercado da carteira imobiliária, em função, principalmente, da crise financeira que 
afetou o recebimento de aluguéis. Apesar disso, a rentabilidade anual ficou 0,03 
pontos percentuais abaixo da meta. E, finalmente, a rentabilidade obtida em 2020 
representou 111% da mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados 
pela nossa consultoria financeira.

Com relação ao passivo atuarial (Provisões Matemáticas), a elevação de 4,93% 
em relação a novembro e de 8,19% em 2020 contribuiu para que o Plano BD-01 
fechasse o ano com um deficit de – R$ 40,7 milhões, puxado principalmente pela 
revisão das premissas atuariais do Plano, sendo o maior peso provocado pela redu-
ção da meta atuarial de 5% a.a. para 4,7% a.a (taxa de juros parâmetro). Entretanto, 
considerando o ajuste de precificação dos Títulos Públicos Federais em carteira, 
tomando por base o valor registrado no Demonstrativo de Ativo Líquido (DAL) de 
2019, o Plano BD-01 possui um Equilíbrio Técnico Ajustado de aproximadamente 
R$ 147 milhões. Esse valor ainda deve sofrer ajuste, pois ainda estamos atualizan-
do o valor de ajuste de precificação para o ano de 2020, o que deve acontecer na 
divulgação do próximo REGIUS em Números.

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

Janeiro/2021 495.075,02  696,87  49.754,81
Dezembro/2020 494.378,15 730,65 49.057,94

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Janeiro/2021= 0,09        Dezembro/2020 = 0,21

Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Raimundo Nonato Martins – Diretor de Comunicação e Promoção Social
– Maria de Lourdes Kruchak - Encarregada Administrativa
– Laura Kruchak Barros - Auxiliar Administrativa)

Contatos com a AFABRB
SHCS - EQ 314/315, Bloco A - Térreo 
Prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília
Brasília – DF – CEP: 70383-410
Atenção! Funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 09 às 18 horas.
Fones: (61) 3245-6876 e 3345-0490
WhatsApp: (61) 99638-0736
Site: www.afabrb.org / E-mail: afabrb@gmail.com

Conselho Deliberativo:
Dorival Fernandes Rodrigues – Presidente
Eduardo Zacarias Neto – Vice-Presidente
Edson Firmino Lima
Luiz de Oliveira 
José César Ferreira Rebouças

Conselho Fiscal:
Luiz de França Neto – Presidente
Eliomar dos Santos Lacerda
Rute de Jesus Caixeta

Diagramação:
Tomaz André da Rocha RP 2829-1993 SRTE/DF - Artefato (61 98534-0500)

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

Espaço do 
Associado

Com o visual moderno do site, ficou mais fácil encon-
trar suas fotos tiradas nos eventos da AFA. Acesse www.afabrb.
org e confira! Caso precise de ajuda, mantenham contato conosco:  
61) 3245-6876 / 3345-0490 / 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.

Site moderno e contatos por WhatsApp

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? Toca algum instrumento, canta, faz artesa-

nato? Tem algum projeto cultural ou social? Estamos à disposição para divulgar 
o trabalho do Associado AFABRB, contar a sua história ou a de algum colega que 
você quiser homenagear. Você também pode anunciar produtos e serviços comer-
ciais, gratuitamente, neste espaço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

Corola Revisado 
Vende-se COROLA XEI 2016/2016 (revisado), cor branco-pérola. Contato pelo 

telefone número 999728453.

Aluguel de quitinete
ALUGA-SE uma KIT, no Sudoeste, de 36m2, na CLSW 101, super arrumadinha.

Contato pelo número 99984-5874.

Vendo linda chácara de 60.000m²
Toda reformada, com casa, salão de festas, churrasqueira, piscina aquecida, 

curral, pomar,córrego, etc. Próxima a Luziânia. Contato: (61) 99654-5939 e (61) 
3536-6229 – ESTER DO AMARAL POSSELT.

Moda Minas Miss
Moda feminina e acessórios. Loja no Guará, QI 11, conjunto W, loja 3, Guará I. 

Contatos por telefone: 3382-5842 e 98148-3941 (WhatsApp). Instagram: @lojami-
namiss. Facebook: facebook.com/lojaminamiss

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado
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.

Atenção! Telefone 3345-1263 desativado
O número 3345-1263 foi desativado por problemas técnicos. Os telefones para 

contato com a AFA(conforme atualizado no expediente deste número do AFAzeres) 
são (61) 3245-6876 / 3345-0490.

Novos Associados e renovação de cadastros
A AFABRB está em campanha para atrair novos Associados. Assim, caro co-

lega, traga um aposentado do BRB para filiar-se a esta Casa. Atualmente 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) 3245-6876 / 3345-
0490. Solicitamos a todos os colegas que já são Associados que atualizem seus 
dados junto à AFABRB: endereço, e-mail e telefones. Juntos somos mais fortes!


