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Atualmente, a popula-
ção brasileira de idosos 
gira em torno de 33 mi-
lhões de pessoas, segundo 
dados do IBGE, de 2019. 
Em 2020, o instituto cons-
tatou que o número de ve-
lhos com mais de 60 anos 
já era superior ao de crian-
ças com até nove anos de 
idade.

Estima-se que em 2050 
ela dará um salto para 65 
milhões. Isso é verdade?-
Se for real, haverá, com 
certeza, a geração de ne-
cessidades decorrentes, 
de toda sorte, que exerce-
rão enorme pressão sobre 
a sociedade com vistas às 
mudanças e adaptações, 
em lato sensu.

Temos, ainda, muito 
significante, o fato de que 
o novo coronavírus escan-
carou a desigualdade so-
cial e estigmatizou o idoso, 
banalizando a morte dos 
mais pobres e dos mais 
velhos. Então, o que sig-
nifica ser velho em nosso 
país? Quem são os nossos 
idosos e como estamos 
envelhecendo? O conceito 
do envelhecimento ativo 
pode mudar nossa visão 
sobre esta fase da vida, 
promover novas atitudes 

NOVA REALIDADE MUNDIAL: 
Quem se preocupa com os idosos? 

e orientar políticas públicas, 
as quais se impõem como 
imprescindíveis, daqui para 
frente – já com grande atra-
so, claro). Torna-se imperio-
so uma nova observação vol-
tada para longevidade, com 
vistas a se estabelecerem 
condições especiais para o 
envelhecimento ativo e sau-
dável; falamos aqui da nossa 
população de idosos – os 
brasileiros.

Se pudéssemos abordar 
algumas carências, teríamos 

que penetrar um universo de 
outras tantas que não são 
menos importantes, e que 
exigiriam soluções impres-
cindíveis e já imediatas. A 
dor, a escassez, o desequi-
líbrio, os tormentos, enfim, 
não podem (ou não deve-
riam) mais esperar.

Hoje em dia, especialis-
tas em longevidade e seus 
impactos nas sociedades 
discutem diversos aspectos 
como, principalmente, o ur-
gente estudo de medidas que 

alterem a inércia das polí-
ticas atuais e que vão, ao 
mesmo tempo, implantan-
do estratégias para melho-
rar a qualidade de vida dos 
idosos em todos níveis, 
tais como: saúde, trans-
porte, comunicação, traba-
lho, cultura e educação.

Porém, o mais imediato 
é incrementar a produção 
de alimentos adequados 
aos mais velhos, assim 
como de remédios es-
pecíficos voltados ao tra-
tamento da hipertensão, 
do diabetes, das doenças 
cardiovasculares, do reu-
matismo e de outras que 
acometem os que têm idade 
avançada. Ou seja, comida 
e remédios, imediatamente.

Esperam-se, ainda, for-
tes mudanças com adapta-
ções dirigidas na tecnologia 
da comunicação (telefones 
celulares, computadores 
etc.); haverá necessidade 
de mais e melhores servi-
ços de acompanhantes es-
pecializados, cuidadores, 
home care e enfermeiros. 
O certo é que o forte cres-
cimento da população de 
idosos causará incômodos 
de ordem geral. No Brasil, 
poderá ser um problema 
muito sério! Saudações!
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Aniversariantes de julho

Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês (O Morro das Ilusões, roman-

ce atribuído ao espírito Lúcius, psicografado por Zibia Gaspa-
retto) está na versão on line do informativo AFAZeres, no site:  
www.afazeres.inf.br .

Mais de 2000 títulos estão disponíveis para empréstimo na 
Biblioteca AFABRB, localizada no térreo do prédio do Sindicato 
dos Bancários de Brasília. Neste tempo de quarentena, solici-
te emprestados livros com variados temas do conhecimento e 
LEIA EM CASA.

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

O Valor do vale
-brinde é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Todo 
mês a Associação sor-
teia um aniversariante 

01/07 
JOAO BATISTA DIAS FILHO                                     
LUIZ DE FRANCA NETO
MARIA LIS DO ESPIRITO SANTO                                 
02/07 
MARIA NILDA JERONIMO NETO
03/07 
MARIA APARECIDA GUIMARAES                                   
MARIA LUIZA C VASCONCELOS                                   
04/07 
ALICE NOGUEIRA GUIMARAES FERRACCIOLLI
05/07 
GLOCINDA SILVA OLIVEIRA                                     
MARIA ABADIA VIEIRA TERRA                        
SEBASTIAO PEREIRA DO VALLE                                  
06/07 
GERMIRES FELIX DANTAS                                       
HELVECIO VIEIRA DE RESENDE                                  
MARINA PEREIRA DE ANDRADE
07/07 
MARTA APARECIDA DA SILVA
NILTON DE SOUZA AMARAL
OLIMPIO GOMES NETO                                          
08/07 
MARIA PONTES GUIMARAES SOARES                               
MARLENE IZABEL FRANCO DE SOUZA
PEDRO ALEXANDRE RIBEIRO                                     
ROMULO CESAR SOARES
TARCIZIO ELIAS DE ALBUQUERQUE                               
09/07 
DOUGLAS MARQUES DA SILVA
10/07 
JANKIER BALSANULFO TIAGO                                    
JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA
MARIA VALDETE ROCHA FERNANDES                               
REGINA CELI PALMEIRA ANTONIO
11/07 
MARIA EUGENIA LOBOSQUE DE OLIVEIRA 
12/07 
CARMEN NUNES DE OLIVEIRA                                 
13/07 
NEWTON VAZ                                                  
RUBENS PEREIRA                                              
14/07 
DURVAL MARCOS BITENCOURT                                    
ESTER AMARAL DE OLIVEIRA POSSELT
JAIR JOSE DE SOUSA                                          
15/07 
MARIA AUXILIADORA V. NEVES                                  
16/07 
ANTONIO NAVES DE CARVALHO                                   
NOEME ROSA DE LIMA
17/07 
FERNANDO FERREIRA ALVES
18/07 
MARIA JANETE DE LIMA ANGELO
19/07 
CATARINA RODRIGUES Q DE CARVALHO                            
MARIA LUCIA TEIXEIRA ROSA

20/07 
MARILUCI BATISTA ALBUQUERQUE                                
21/07 
DIMAS GUIMARAES PERPETUO                                    
JOSE BARRETO DE MATOS                                       
22/07 
ANA MARIA MARTINS DE CAMPOS                                 
CARLOS PASCOAL DE MELO FERREIRA 
23/07 
ELAINE GOMES PEREIRA
JEOVA PEREIRA DA SILVA
YASUNOBU HASHIMURA 
24/07 
ADAO PEREIRA DE VASCONCELOS                                 
ANA LUCIA DUARTE BIALET
ARNALDO RODRIGUES DE ARAUJO                                 
EVALDO ROQUE TARTAS
25/07 
ARAIR DE ABREU                                              
CARLOS ALBERTO LEITE                                        
ELCIO EUSTAQUIO DA SILVA                                    
LUIZ ANTONIO RAMOS CASSIA
MOACIR LUCAS DE OLIVEIRA                                    
26/07 
GILBERTO JOSÉ DE SOUSA 
27/07 
DERCY FATIMA LIMA SANT ANA                                  
MARIA SILVEIRA CAVALCANTE CORREA
28/07 
CARLOS ALFREDO DA SILVA
HELIO CAROLINO DE OLIVEIRA
MARIA LUCIA FREITAS E SILVA 
29/07 
MARIA DE LOUDES MESQUITA ALVES
NERIVAN PEREIRA DA COSTA                                    
ROSANE DIAS MENEZES CAMPOS
30/07 
MARIZELMA CHAVES DA SILVEIRA 
WILTON FELICIANO RODRIGUES 
31/07 
ALTAMIRO LEITE PEREIRA                                      
LEILA MARIA DE SOUZA FRANÇA
VICENTE DE PAULO BARBOSA LOPES                              
WANDERLY PEREIRA DO COUTO LIMA 

para receber o vale brinde. Em junho 
o sorteado foi Geraldo Magela Costa, 
aniversariante do dia 06.

Espaço do 
Associado

Aluguel de apartamento
Aluga-se Apartamento na SQN 2016, Bl. J, 5º andar, 2 quartos, 2 banheiros, 

piso novo em porcelanato. Jóia rara! Valor R$ 2.700,00. Aceita-se oferta. Contato: 
98406-9230

Máscaras artesanais 
Nosso ENCONTRO COM ARTE segue suspenso  por causa da pandemia 

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

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.

Galeria de fotos e renovação de cadastros
Aguardamos e contamos com a adesão de todos vocês, por se tratar de algo 

muito importante para todos nós. As imagens recebidas serão postadas no site 
da Associação, no qual você já pode conferir algumas fotos nos eventos da AFA.

Lembramos também que a AFABRB está em campanha para atrair novos 
Associados. Assim, caro colega, traga um aposentado do BRB para filiar-se a esta 
Casa. Atualmente a AFA tem 63% de representatividade em relação ao quadro de 
aposentados do Banco; Portanto, 37% ainda não se associaram. Então, vamos tra-
zê-los ao nosso convívio. 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!

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. 

  
Cuidado ambiental e combate à fome
Ocorreu, no período de 05 a 11 de junho, em Goiânia, uma jornada 

de eventos alusivos à Semana do Meio Ambiente 2021 sob o tema global 
“Restauração de Ecossistemas”. Além de plantios de árvores, audiências de 
autocomposição e conciliações ambientais, houve prestação de contas do 
combate a incêndios florestais em Goiás e o lançamento do aplicativo para 
smartphone PlanteGO, criado para implementar ações intuitivas que compre-
endem temas de educação ambiental, entre eles arborização rural e urbana, 
melhoria da qualidade ambiental.

No decorrer da programação, o Associado AFABRB José Ivan Mayer de 
Aquino foi homenageado (em virtude da campanha “Ação da Cidadania Contra 
a Fome, a Miséria e Pela Vida”) pela entrega de cestas básicas a brigadistas de 
incêndios florestais no ano passado, em Goiás.
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Entre Aspas

Assunto que parece nunca espertar inte-
resse nas pessoas, de modo geral, ao con-
trário do que deveria, é relativo ao trabalho in-
fantil no Brasil; talvez pela grande ocorrência 
desse fato, desde sempre, ou a noção que 
muitos ainda possuem de que na infância dos 
mais velhos essa era uma prática comum, e 
vista como inerente à condição econômica 
de muitas famílias. Também a falsa sentença 
que diz que “é melhor estar trabalhando do 
que  roubando”, evocada por muitos, quan-
do esse assunto é trazido à baila ou quando 
se assistem os muitos crimes praticados por 
menores, não chega, nem perto, de estabe-
lecer uma premissa verdadeira, quando se 
conhece essa realidade de perto e a fundo.

Somente à guisa de comparação, imagi-
ne o leitor que seu filho menor ou neto, de 
seis, sete anos ou um pouco de mais idade, 
trabalhando como engraxate na Rodoviária 
do Plano Piloto, de 8h às 18h, todos os dias, 
comendo o que encontra naquele local, sujei-
to a processos diversos de aliciamentos por 
criminosos ,que trafegam livremente naquela 
estação central, em contato com traficantes 
e outros menores que o tempo e o desprezo 
cuidaram de conduzir aos subterrâneos da 
sociedade.

Em apenas um ano de trabalho naquele 
local público, as chances desse menor vir a 
sofrer assédios de rua são imensas, como-
são raros aqueles que conseguem escapar 
dessa sina. Qualquer criança, em plena fase 
de formação cognitiva, exposta a ambiente 
degradado, onde a luta pela sobrevivência faz 
fronteira espreita com a marginalidade urba-
na, é sempre uma presa fácil e mais um a 
adentrar para o submundo social. Rua nun-
ca foi escola de vida, muito menos nesses 
tempos sombrios em que estamos agora 
imersos.

Por certo, muitas família de baixa renda, 
apostam nos ganhos diários obtidos por me-
nores de idade para sobreviverem. Mas nem 
assim é possível considerar o trabalho infantil 
como uma realidade aceitável. As condições, 
muitas vezes insalubres, e todo o perigo e 
prejuízos que essa prática traz para nossas 
crianças,não justificam e isentam esse traba-
lho precoce.

Escusado lembrar, aqui, que a tão profa-
nada Constituição de 1988, em “Art. 227, re-
conhece os direitos das crianças à dignidade. 
“Art. 227: É dever na família, da sociedade 

Trabalho infantil, uma realidade invisível 

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. 

(Fonte: Correio Braziliense, 
Caderno Opinião – “Visto, Lido e Ouvido”, 

de 13/06/20211).

e do Estado assegurar à criança e ao ado-
lescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de e toda a forma de negligência, dis-
criminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão”.

Proibindo ainda o trabalho de pessoas 
menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz. Também as disposições da Orga-
nização Mundial do Trabalho (OIT), órgão da 
ONU, em suas convenções 138 e 182, ratifi-
cadas pelo governo brasileiro, proíbem essa 
prática, bem como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA); a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), vedação vista, inclusive na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
observada ainda no Código Penal. Ou seja, 
um conjunto de leis e diretrizes legais que, 
escandalosamente, não são observadas pelo 
Poder Público e pela sociedade brasileira, 
para quem essa é uma realidade invisível.

Desse modo, a nação ao ignorar proposi-
talmente esse fato, passa a ser uma espécie 
de cúmplice das autoridades nesse crime que 

compromete o futuro de todos. E pela expe-
riência demonstrada na CPI da pandemia, os 
governadores que porventura vierem a pedir 
verbas para proteger as crianças do trabalho 
infantil deveriam apresentar projeto de ação 
com cronogramas, contrapartidas e presta-
ção de contas a serem validadas e acompa-
nhadas posteriormente pela população e pe-
los órgãos competentes. Chegou o momento 
de outra pecha, intermediária até o objetivo 
final. O Brasil precisa ser um país sério. 
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BRB indica nomes para conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Regius

Os novos conselheiros indicados pela patrocinadora fundadora 
BRB – Banco de Brasília para atuar junto à Regius terão mandato de 
2021 a 2025, a saber:

Indicados para o Conselho Deliberativo (CONDE)
Dario Oswaldo Garcia Júnior – Efetivo;
Elaine da Rocha Silva e Lima – Suplente;
Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos – Efetivo;
Juscelino Fernandes de Sá – Suplente;
Cristiane Maria Lima Bukwit  – Efetivo;
Bernardo Sampaio Marks Machado – Suplente.

Indicados para o Conselho Fiscal (COFIS)
Rodrigo Alves dos Santos – Efetivo;
Morganna Borges Lisboa – Suplente;
Eveline Duarte Calcado – Efetivo;
Joaquim Serra Martins Menezes Neto – Suplente.

A lista com os nomes dos novos conselheiros foi anunciada no 
informativo Regius Expresso número 122, publicado em 11/06/2021. 
Os conselheiros, já empossados no dia 22 de junho (em reunião ex-
traordinária realizada pela Regius por videoconferência), são profis-
sionais que terão papel decisivo para o futuro da Entidade, de seus 
participantes, patrocinadores, instituidores e mais públicos. 

Na Regius, os empréstimos a participantes também são um 
segmento de investimentos do Plano de Benefícios dos aposen-
tados. Funciona assim: quando você contrata um empréstio com 
a Regius, além de contar com taxas atrativa e carência de até 
90 dias, você também ajuda no crescimento da sua poupança 
previdenciária.

Lembramos que a Regius alterou, desde o dia 18/05/2021, 
as taxas para as linhas de empréstimos. Confira abaixo a tabela  
em vigor:

Empréstimos com vantagens

Plano

Taxa Mensal Prefixada
Taxa

Pós-Fixada
(a.a.).

De 6 até 24 
meses

25 até 36 
meses

37 até 72 
meses

6 até 72 meses

BD-01 0,96% 1,09% 1,16% 5,64% + IPCA

CV-03 0,90% 1,03% 1,10% 4,88% + IPCA

CD-Metrô-DF 0,90% 1,03% 1,10% -

CD-05 0,90% 1,03% 1,10% 4,88% + IPCA

Faça simulações no Portal do Paticipante (http://portal.regius.
org.br/Login) e verifique as melhores condições e contrate seu em-
préstimo na hora, sem burocracia e de forma fácil.

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 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.

Plantão Jurídico 

A advogada  Fernanda 
Ferreira, resposável pelo plantão 
jurícido da AFABRB, lembra que 
a 1ª Seção do Superior Tribunal 
de Justiça decidiu o Tema 
Repetitivo nº 982 da Corte (REsp 
1648305/RS e REsp 1720805/
RJ), na sessão realizada no dia 
22 de Agosto de 2018, com jul-
gamento apertado favorável de 
cinco votos contra quatro, fixou 
a seguinte tese: “Comprovada 
a necessidade de assistên-
cia permanente de terceiro, é 
devido o acréscimo de 25%, 
previsto no artigo 45 da Lei 
8.213/1991, a todas as moda-
lidades de aposentadoria”.

O adicional de 25% cabe 
aos segurados aposenta-
dos acometidos da chamada 
“grande invalidez”, ou seja, 

Telefones: 
(61) 3103-7609 

3103-7612 / 3103-7621

Ação referente ao adicional de 25% para 
todas as modalidades de aposentadoria

necessidade de acompanhante 
permanente em razão de proble-
mas de saúde incapacitantes.

Para a concessão da 
majoração é necessária a com-
provação da necessidade da as-
sistência e sua permanência e é 
devida mesmo se o segurado 
receber o salário mínimo e teto 
previdenciário, não havendo re-
visão desse valor acrescido.

Na jurisprudência do STF 
é possível encontrar algumas 
decisões afirmando que a ex-
tensão do adicional de 25% é 
válido também às demais mo-
dalidades de aposentadorias.

Trata-se ainda de matéria 
discutível, todavia já há diversos 
julgados procedentes.

Para maiores esclare-
cimentos, sugerimos que os 

interessados entrem em conta-
to direto com a Dra. Fernanda 
Ferreira, via Whatsapp (61) 
98425-8881 ou por e-mail:  
fernanda.advdf@yahoo.com.br.  

Importante salientar que 
a AFA não assumirá nenhum 
custo relacionado às deman-
das, ficando, portanto sob 
a responsabilidade de cada 
interessado.
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Na Clínica Saúde BRB temos excelente 
serviço, ótimo atendimento e profissionais de 
primeira linha na área de saúde e medicina: 
psiquiatras, geriatras, ginecologistas, urologis-
tas, cardiologistas, médicos de família, clínicos 
gerais, enfermeiros, assistentes sociais, psicó-
logos, nutricionistas. O serviço é personalizado, 
do acolhimento ao cuidado e, caso necessário, 
encaminhamento a especialistas credenciados. 
Para utilizar os serviços, é necessário se ins-

Tecnologia e qualidade de vida

Sinal verde para um passeio sem estresse

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Há muitas pessoas que cos-
tumam dirigir para desestressar, 
descobrindo paisagens novas 
(ainda mais neste tempo em que 
é preciso evitar aglomerações 
devido à continuidade da pan-
demia da Covid-19). Contudo, a 
lembrança da fila para renovação 
da CNH  causava estresse. Ainda 
bem que essa sensação está fi-
cando de vez no passado...

Com adesão aos poucos em 
cada estado brasileiro (o último 
a aderir foi o Pará, em 2020), fi-
nalmente a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e o Certificado 
de Registro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) estão disponíveis 
em todo o País na versão digital. 

O Detran-DF, a bem da ver-
dade, em parceria com o Dena-
tran (Departamento Nacional 
de Trânsito), encampou o proje-
to piloto de forma pioneira, com 
a emissão da CNH pouco depois 
da edição da Resolução nº 720/ 
2017 do CONTRAN, que tornou 
possível as soluções digitais de 
porte da CNH e CRLV.

Os documentos digitais são 
protegidos por uma senha de 
acesso de quatro dígitos, exigida 
para o login no CDT. Contudo, o 
acesso também é possível usan-
do a impressão digital do usuário 
em celulares que possuam leitor 
por biometria.

O aplicativo oferece ainda ou-
tras funcionalidades, como con-

sultar o histórico de emissão da 
CNH-e, compartilhar o CRLV-e, 
consultar infrações e receber no-
tificações de aviso de vencimen-
to da CNH-e e de recall.

É possível compartilhar o 
CRLV Digital com até cinco pes-
soas ao mesmo tempo, desde 
que elas também tenham insta-
lado o aplicativo. Quem recebe 

Como baixar o apicativo para gerar a CNH Digital
1. Se ainda não tiver login e senha, entre no site do Denatran e faça seu cadastro de forma 

simples. Lembrando que o nome de usuário também servirá para acessar o Portal Gov.br. Se já tiver 
cadastro no portal do governo, basta usar os mesmos login e senha.

2. Agora sim! Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito no seu celular, o aplicativo está 
disponível na Google Play e Apple Store;

3. Após a ativação, fazer login no aplicativo, clicar em “veículo” e “adicionar documento”, que 
pode ser tanto a CNH quanto o CRLV digitais.

4. Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta informar o número do Renavam e o código 
de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo – CRV (antigo DUT).

5. Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste 
momento, será disponibilizado o CRLV Digital no celular.

6. Por fim, será solicitado que você crie uma senha de quatro dígitos, que deverá ser digitada 
toda vez que o documento digital for utilizado. O CRLV digital poderá ser acessado pelo dispositivo 
móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.  Também  é válido gerar o documento físico em qualquer 
impressora, visto que a autenticidade se dá por um QR Code, que pode ser apresentado impresso e 
consultado pelos agentes de trânsito em uma eventual fiscalização.

o CRLV digital não consegue 
exportar ou compartilhar o do-
cumento, mas pode apresentá-lo 
às autoridades de trânsito. E para 
cancelar o compartilhamento, 
basta selecionar essa opção no 
aplicativo.

O aplicativo é gratuito e está 
disponível para os sistemas An-
droid e iOS.

crever em algum programa preventivo ofertado 
pelas Patrocinadoras. 

O atendimento presencial havia sido re-
tomado, porém, com o recrudescimento da 
pandemia da Covid-19, suspendeu novamente 
este tipo de atendimento, voltando, em primei-
ro caso, o atendimento virtual ou por telefone. 
Diante da necessidade de comparecimeto, é im-
portante que o interessado tenha informações 
antecipadas para o agendamento.

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

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

Agendamento para consultas personalizadas e seguras

Telefone para acionar o
Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Baixe o APP SAÚDE 
BRB na loja de aplicativo pró-
pria para o seu dispositivo 
(smartphone ou tablet); Faça 
o login (usuário e senha); Se-
lecione a opção Menu Plano 
e siga o passo a passo.

Cartão digital da Cassi
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade
Desempenho 

no ano Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.382.445.578,12 1,01 3,58 71,56 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 78.701.506,70 0,93 0,75 15,62 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CV-03 476.615.022,08 0,82 2,21 46,27 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 63.785.231,64 0,77 1,39 29,20 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CD-05 8.072.985,87
  

0,58
(0,33) (6,99) IPCA + 4,00% a.a.

BrasíliaPrev 62.961,72 0,14 0,49 10,28 IPCA + 4,00% a.a.

PGA 78.671.500,77 0,80 3,17 66,29 IPCA + 4,00% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 3.088.354.786,90

Superavit do mês de abril/2021: R$ 19.746.466,88
Deficit acumulado até abril/2021: (R$ 51.932.729,87)

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim 
REGIUS EM NÚMEROS de abril de 2021.

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

Maio/2021 340.820,99 872,12 8.661,90

Abril/2021 339.948,87 676,25 7.789,78
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

 Abril/2021 = 0,05  Maio/2021 = 0,22       

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Fevereiro/21 Março/21

1. Saldo em Caixa 2.300 223

2. Saldo em Conta Corrente 822 3.614

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.044.524 1.067.811

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 707.855 728.538

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 336.669 339.273

4. Imóvel 677.392 677.392

   4.1. Sala 151. Ed. Barão do Rio Branco 36.268 36.268

   4.2. Sala 121 e garagem nº 59 - Edifício Athenas 315.123 315.123

TOTAL 1.725.038 1.749.040

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de fevereiro e março/2021.

Novo nome 
e nova marca 
do informativo

A arte da nova logomarca do infor-
mativo da AFABRB foi aprovada na úl-
tima reunião do Conselho Deliberativo. 
Lembramos que a mudança do nome, e 
consequentente da logomarca do infor-
mativo, partiu de ENQUETE (pesquisa) 
realizada junto aos associados desta 
Associação, tendo sido AFA EM FOCO 
o nome mais indicado pelos filiados 
para substituir o nome atual.

Esta, portanto, é a nossa última edição 
com o nome AFAzeres. A partir do próxi-
mo mês o informativo da Associação pas-

sará a ser editado como AFA EM FOCO, 
marcando o início do segundo semestre 
de 2021. Até lá!


