
Maio de 2021
Informativo da Associação dos Funcionários

Aposentados e Pensionistas do BRB

Sem paixões político-
-partidárias, bem que caberia 
agora a união de forças  no 
mesmo sentido. A fragmenta-
ção de esforços e empenhos 
gera descoordenação na bus-
ca de soluções em tempos 
de crises. A humanidade do 
globo passa por vexames de 
natureza avassaladora, espe-
cialmente a nação brasileira. 
E as autoridades, como que 
em conspiração contra si 
mesmas, parecem descon-
truir ou ignorar um estado de 
verdadeiro perigo que se im-
põe e permeia as sociedades 
mundiais.

Os reflexos perniciosos 
da pandemia do novo coro-
navirus, que prossegue quase 
incólume e indomável, vêm 
causando a dispersão de 
atitudes na cooperação das 
autoridades e poder, as quais 

deveriam ser convergentes 
para solução dos problemas 
surgidos em todo o mundo, 
pelo terrível flagelo, que, além 
do monstruoso número de 
mortes, vem causando o caos 
nas áreas econômica, social, 
política e científica, com a 
desagregação de recursos di-
versos, dos meios multifários 
e dos legítimos interesses de 
todos os povos.

Uma pergunta talvez 
oportuna: – Como fazer um 
marketing de abrangência 
mundial, de interesse coleti-
vo que persuadisse todos os 
governantes e todas as socie-
dades do planeta? Onde estão 
os prêmios nobeis de várias 
modalidades e títulos? Os 
escritores e cientistas eméri-
tos, as celebridades notáveis, 
artistas laureadas do mundo? 
Por que não se unem num 

esforço conjunto para salvar 
o planeta? – Queremos dizer 
salvar os povos, as nações, 
as comunidades, as pessoas, 
o ser humano!

Por que não ouvir-se a 
opinião de um sábio? O ra-
ciocínio individual nunca deve 
ser dispensado na análise de 
qualquer tema ou questão, sob 
pena de prejuízo na área da 
compreensão e do pensamen-
to, de modo geral. Quem sabe, 
isso deveria partir da iniciativa 
de um grande líder considera-
do internacionalmente. Nisso 
compreende-se o saber pedir, 
posto que todo aquele que 
sabe pedir recebe o que tem 
direito. É assim também para 
com o Criador – nas orações, 
nas preces, súplicas sérias 
e justas. Poderíamos incluir, 
aqui, os bons, verdadeiros e 
sérios jornalistas. Porque tais 

profissionais conhecem bem o 
mundo e as sociedades, suas 
nuanças, costumes, valores, cul-
turas e crenças. Daí, eles apon-
tam as tendências e vieses que 
traçam a linha comportamental 
de cada povo ou comunidade.

De certa forma, torna-se im-
perioso o não poder-se dispensar 
qualquer cooperação plausível, 
venha ela de onde vier, de quem 
quer que seja; dispensando-se, 
por conveniência, preconceitos 
vários de raça, credo, cor, etnia 
ou procedência. Precisamos, 
sim, de muita união, sem qual-
quer prurido das vaidades e dos 
orgulhos pertinazes que já não 
têm lugar, nem se justificam nos 
tempos atuais. Vivemos uma 
nova ordem planetária, e isso 
nos faz mais conscientes, soli-
dários e mais fortes! Devemos 
marchar assim. 

Saudações!

A UNIÃO É A FORÇA QUE PRECISAMOS
Em momentos difíceis, o povo deveria mobilizar-se, agregando 
pessoas na direção de uma mesma causa, comum e nobre.



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRB - INFORMATIVO MAIO DE 2021

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 

Conforme foi divulgado em nosso  
AFAzeres de abril /21, o Plantão Jurídico 
da AFABRB, sob o comando da advogada 
Dra. Fernanda Ferreira, está focado no tema 
“REVISÃO DA VIDA TODA”, visando altera-
ções favoráveis nas aposentadorias.

Desta feita, a Dra. Fernanda está orien-
tando, também, para os interessados devida-
mente enquadrados na condição, os seguin-
tes temas:

a) “ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA / 
DOENÇAS GRAVES”;

b) “CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 
25%  NA APOSENTADORIA, PARA 
ASSISTÊNCIA A TERCEIROS (cuida-
dores permanentes, home care,  etc.)”

Os interessados que se enquadrem nos 
temas em referência deverão manter con-
tato direto com a Dra. Fernanda Ferreira, via 
Whatsapp  (61)8425-8881 ou por e-mail: fer-
nanda.advdf@yahoo.com.br. Conforme cada 
caso, ela fornecerá devida orientação e cálcu-
los (se conveniente).

Se for necessária a realização de cálcu-
los, será cobrado o valor de R$ 450,00,  que 
poderá ser parcelado em 2x (duas vezes).

Importante salientar que a AFA não 
assumirá nenhum custo relacionado às de-
mandas, ficando, portanto sob a responsabi-
lidade de cada interessado.

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

Festa junina: “Arraiá em Casa”
A AFABRB continua com suas atividades de 

festas e outras confraternizações presenciais 
suspensas... Inclusive a tracional FESTA JUNINA.  
Mesmo com a vacina e com a liberação de even-
tos, ainda temos que ter muitos cuidados e diante 
do cenário atual o mais seguro é ficar em casa.

Mas para você que ama uma canjica, um 
carreteiro, uma galinhada, uma pamonha, e ou-
tras gostosuras, a equipe da mansão MM (local 
onde tantas vezes foi realizada a FESTA JUNINA 
DA AFABRB), resolveu lançar o KIT JUNINO, com 
itens deliciosos para você se deliciar no conforto 
da sua casa.

As datas disponíveis para agendamento de 
retiradas de kits são 12, 19 e 26 de junho. Im-
portante rassaltar que cada Kit Junino da Mansão 
MM custa R$ 119,90, com descontos especiais 
a partir da aquisição de 30 kits. A AFABRB SÓ 
ESTÁ DIVULGANDO esta comodidade. O valor 
dos kits deverá ser pago por quem encomendar. 

Aniversariantes de junho

Uma vantagem adicional na aquisição de  kits é 
que o comprador poderá, no horário agendado 
para retirada das encomendas, aproveitar a deco-
ração junina da Mansão MM e tirar lindas selfies 
para postar nas redes sociais. Mais informações:  
(61) 3380-2373 e (61) 99563-7935. E-mail: 
mansaomm@gamil.com .

Livro do Mês
A sinopse do Livro do Mês (Eu, você e as estrelas, romance psicografado de Eusébio) 

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, loca-

lizada no térreo do prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília. Neste tempo de quaren-

tena, solicite emprestados livros com variados temas do conhecimento e LEIA EM CASA.

01/06 
FERNANDO DOS PASSOS CLARO 
HUGO CABRAL DE OLIVEIRA
02/06 
JOÃO DAMASIO FILHO                                          
JOSÉ IBALDI MENDES                                          
MARIA LUIZA FERREIRA
PÉRSIA TERESA PRADO DE ALVARENGA 
ROBERT MATOSINHOS GOMES
04/06 
CÉLIA SARAIVA MIRA VASCONCELLOS 
05/06 
LUIZ ARAÚJO SIQUEIRA                                        
YARA TOLEDO WERNECK MATTA                                   
06/06 
SYLVIA FIGUEIRA DA SILVA
07/06 
ANTÔNIO CARLOS ROSSI                                        
HEBER LUIS MATIAS 
LUIZ HUMBERTO ABREU ANDRADE
08/06 
AÉCIO BITTENCOURT OLIVEIRA                                  
CRISTIANE DE SOUZA BALDO
FRANCISCO DE SOUSA BARROS
GERALDO MAGELA COSTA
09/06 
AVILMAR ANDRADE DA SILVA
FRANCISCO LUCIEN GOMES
10/06 
JESSÉ ALTOÉ
11/06 
BARBARA BRANDÃO BASTOS DE QUEIROZ 
REGINA ARAÚJO DE MELO                                       
12/06 
LÚCIA MARIA PONTE DOS SANTOS                                
LUCIMAR BARBOSA SILVA                                       
13/06 
CÉLIA PAIVA WEILER
DULCE DE MATOS CARPANEZ                                     
14/06 
REGINA GONÇALVES LEITE DE VASCONCELOS

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 maio o sorteado foi Vanderlando Martins Borges, aniversariante 
do dia 29.

Foco na revisão
de valores das
aposentadorias

14/06 
VALDIR DE OLIVEIRA                                          
WELINGTON CORRÊA DE OLIVEIRA 
15/06 
IARA GUIMARÃES NAVES                                        
16/06 
ANÍBAL BARCA GONÇALVES TEIXEIRA 
EDNA LÚCIA LIMA CASSIANO 
NEWTON XAVIER 
PAULO RENATO BRAGA
17/06
ANA LÚCIA FERNANDES MARANHÃO
MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA
MARIA CÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA                             
NEIDE ROSA RIBEIRO FONSECA                                  
RENATO VIEIRA MAIA 
18/06 
ELIZABETH SILVA OLIVEIRA                                    
JOÃO BATISTA DIAS
SIDNEI FERREIRA DE MENDONÇA
19/06 
ODÍLIA BATISTA ALVES DOS SANTOS                  
20/06
EDILSON BASSUL                                              
ELIOMAR DOS SANTOS LACERDA
JOÃO BATISTA MACHADO DE CARVALHO
LEONEL DE SOUSA MONIZ                                       
LUIZ DE OLIVEIRA                                            
SIMONE SANTOS DE ALMEIDA
21/06 
JOÃO BATISTA DE PAULA                                       
22/06 
DELNEI DE ABREU ANDRADE                                     

22/06 
PEDRO INÁCIO DE ANDRADE                                     
RUTE DIAS BRITO ARAÚJO                                      
23/06 
ACÁCIA MARIA RODRIGUES MORAES
LILIAN CERES ARNT SARAIVA                                   
24/06 
JESUINA APARECIDA LULA BARROS                               
JOÃO BATISTA DA SILVA                                       
MARIA ILDÉRICA DE MORAIS MARTINS
25/06 
THEREZINHA CARDOSO MACHADO                                  
VANESSA DOS SANTOS LIMA RAEDER RIBEIRO
26/06 
FERDIMANDO CERQUEIRA                                        
IRANY FERNANDES DA SILVA ARAGAO
SEMIRAMIS REZENDE E SILVA MAGALHÃES CEZAR
27/06 
DENISE ALVES DE CASTRO 
28/06 
AIDE GOMES DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA  
MARIA DILMA MOURA SANTOS
OCTHUGAMYS BAYLÃO NETO 
29/06 
PEDRO ALCINO DE DEUS                                        
30/06 
AFONSO CARVALHO DA SILVA
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Entre Aspas

Em meio à falta de incentivo e à desigual-
dede de gênero no ramo da ciência no Brasil, 
a professora do Departamento de Ecologia 
da Universidade de Brasília (UnB), Mercedes 
Bustamante, 57 anos, serve de exemplo e é 
destaque na capital federal e no mundo. 

Considerada uma das maiores auto-
ridades do país em estudos de mudanças 
climáticas, fez história mais uma vez: foi 
eleita, no fim de abril, para a Academia Na-
cional de Ciências dos Estados Unidos.

Mercedes transformou em meta o sonho 
de se tornar uma grande cientista. Nascida 
no Chile, mas também com nacionalidade 
brasileira, a professora conta que a atração 
pelo ramo da Biologia surgiu na escola. “Eu 
tive a sorte de ter excelentes professores de 
Biologia. Quando se tem um mestre com do-
mínio, que consegue atrair o interesse dos 
alunos, há um impacto na trajetória profis-
sional. Sempre tive esse interesse, mas fui 
impulsionada por eles”, pontua.

Cursou ciências biológicas pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro em 1984, 
e o desejo de entender como as mudanças 
do ambiente afetam os organismos também 
estava presente desde o início dos estudos. 
A partir disso, começou a trabalhar com pes-
quisas que abordavam o tema. “Comecei a 
estudar mais a mudança do clima quando 
fiz meu doutorado na Alemanha, no início da 
década de 1990. Depois esse tema começou 
a ganhar mais atenção, sobretudo devido à 

O saber pertinho de nós: “Destaque em Brasília e no mundo” 

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 Cidades, de 11 de maio de 2021).

necesidade de entendermos o impacto da 
mudança do clima sobre os sistemas tropi-
cais, que possuem uma grande diversidade 
de organismos”, explica. Após terminar o 
doutorado, resolveu vir para Brasília. Em 
1993, entrou no corpo docente da UnB como 
professora visitante do Departamento de Bo-
tânica. 

Em 1994, participou de um concurso 
para tornar-se professora efetiva da institui-
ção e começou a trabalhar no Departamento 
de Ecologia. (...)

Mais citada - Referência em bioma do 
Cerrado, Mercedes está entre os 18 brasilei-
ros mais citados, em 2020, no portal Web 
of Science, que divlga os nomes dos pes-
quisadores mais mencionados em trabalhos 
científicos no mundo. A professora apareceu 
na lista de um total de 6.389 pequisadores, 
de mais de 60 países. A docente destacou-se 
pelo impacto crossfield de suas citações, ou 
seja, por ser muito citada em estudos de di-
versas áreas doconhecimento.

As diferentes conquistas de Mercedes 
são consequência de longos anos de traba-
lho e dedicação, que ela deseja que sirva de 
exemplo para outras mulheres. “Eu espero 
que seja um estímulo para que tenhamos 
cada vez mais mulheres dentro da carreira 
acadêmica. Hoje, já vemos que há mais mu-
lheres nos cursos de graduação em relação 
aos homens. A dificuldade vem nas etapas 
posteriores” (...)  “A ciência é um esforço 

coletivo, não individual, sobretudo na área 
que trabalho, de ecossistemas, que exigem 
coletas de dados por muito tempo, avaliar vá-
rias áreas. Esse esforço coletivo precisa ser 
reconhecido”.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha (MDB), enfatizou que o BRB cresceu 
com seus ativos no mercado, chegando a 
R$14 bilhões (enquanto há dois anos era de 
apenas R$1,6 bilhão), graças à gestão trans-
parente de Paulo Henrique Costa, presidente 
da instituição financeira.

Para Ibaneis, os resultados positivos da 
economia do DF são consequência do tra-
balho do presidente do BRB, que colocou o 
banco público na linha de frente do combate 
à pandemia.

A manifestação do governador ocorreu 
durante entrevista concedida ao programa 
de rádio “Conectado ao Poder”, apresen-
tado pelo jornalista Sandro Gianelli, no dia 
09/05/2021. O governador afirmou que o 
Banco de Brasília é um “case”, que se tor-

Governador exalta trabalho do Presidente do BRB
 “Uma das exigências feitas por mim, 

foi que o presidente Paulo Henrique Costa, 
trouxesse o banco para servir à sociedade 
brasiliense e o tornasse em um banco de 
investimento e de desenvolvimento, como o 
BNDES”.

O governador apontou que durante esse 
período foram feitos programas para os su-
perendividados, principalmente no que diz 
respeito aos servidores públicos.

Na avaliação do chefe do Executivo do 
DF, a parceria forte feita com o setor produ-
tivo, representado pela Fecomércio e Fibra, 
fez com que os empresários do DF tivessem 
acesso a crédito orientado. O governador 
também apontou que o BRB já investiu mais 
de cinco bilhões de reais no setor produtivo 
do Distrito Federal.

nou uma referência em resultados positivos 
e que está servindo de modelo no mercado 
bancário.

“Nós tiramos o BRB das páginas policiais, 
logo que assumimos o governo em janeiro de 
2019, e trouxemos um dos principais executi-
vos deste país, que é o Paulo Henrique Costa, 
que era vice-presidente da Caixa Econômica 
Federal, dando-lhe  total autonomia e liberda-
de de trabalho”, destacou Ibaneis.
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Espaço do 
Associado

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

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 comerciais, gratuita-
mente, neste espaço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

  
Associado AFABRB na Presidência do CONSEA/DF
O Decreto de Designação de José Ivan Mayer de Aquino para a presidir o CON-

SELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO DISTRITO FEDERAL (biênio 
2021-2023) foi ublicado no DODF em11/05. A AFABRB parabeniza o Associado pela 
designação, fruto do reconhecimento de seu trabalho na área social!

AFAzeres - Mudança do nome do informativo
Como já é do conhecimento dos nossos associados, o informativo AFAzeres, da 

AFA, mudou de nome. Agora passará a ser editado como AFA EM FOCO.
Lembramos que a mudança do nome é consequência de ENQUETE (pesquisa) 

realizada junto aos associados desta Associação, tendo sido “AFA EM FOCO”  o nome 
mais indicado pelos filiados.

AFABRB está finalizando a arte da nova logomarca, com a previsão de, que em 
julho próximo, sairá a primeira edição com o novo nome. Aguardemos!

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

novo coronavirus. De casa e com saudades dos encontros mensais, a professora 
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, cur-

ral, 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: @lojamina-
miss. 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 aadesão de todos vocês, por se tratarde algo muito 

importante para todosnós. As imagens recebidas serãopostadas no site da Associação, 
noqual você já pode conferir algumasfotos 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 apo-
sentados do Banco; Portanto, 37% ainda não se associaram. Então, vamos trazê-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!

Volta e meia alguém olha atravessado quando escrevo “leiaute”, 
“becape” ou “apigreide” – possivelmente uma pessoa que não se 
avexa de escrever “futebol”, “nocaute” e “sanduíche”.

Deve se achar um craque no idioma, me esnobando sem saber 
que “craque” se escrevia “crack” no tempo em que “gol” era “goal”, 
“beque” era “back” e “pênalti” era “penalty”. E possivelmente igno-
rando que esnobar venha de “snob”.

Quem é contra a invasão das palavras estrangeiras (ou do seu 
aportuguesamento) parece desconsiderar que todas as línguas do 
mundo se tocam, como se falar fosse um enorme beijo planetário.

As palavras saltam de uma língua para outra, gotículas de saliva 
circulando em beijos mais ou menos ardentes, dependendo da afi-
nidade entre os falantes. E o português é uma língua que beija bem.

Quando falamos “azul”, estamos falando árabe. E quando folhe-
amos um almanaque, procuramos um alfaiate, subimos uma alvena-
ria, colocamos um fio de azeite, espetamos um alfinete na almofada, 
anotamos um algarismo.

Falamos francês quando vamos ao balé, usamos casaco mar-
rom, fazemos uma maquete com vidro fumê, quando comemos um 
croquete ou pedimos uma omelete ao garçom; quando acendemos 
o abajur pra tomar um champanhe reclinados no divã ou quando um 
sutiã provoca um frisson.

Falamos tupi ao pedir um açaí, um suco de abacaxi ou de pitanga; 
quando vemos um urubu ou um sabiá, ficamos de tocaia, votamos no 
Tiririca, botamos o braço na tipoia, armamos um sururu, comemos 
mandioca (ou aipim), regamos uma samambaia, deixamos a peteca 
cair. Quando comemos moqueca capixaba, tocamos cuíca, cantamos 
a Garota de Ipanema.

Dá pra imaginar a Bahia sem a capoeira, o acarajé, o dendê, o 
vatapá, o axé, o afoxé, os orixás, o agogô, os atabaques, os abadás, 
os babalorixás, as mandingas, os balangandãs? Tudo isso veio no 
coração dos infames “navios negreiros”.

As palavras estrangeiras sempre entraram sem pedir licença, 
feito um tsunami. E muitas vezes nos pegando de surpresa, como 
numa blitz.

Posso estar falando grego, e estou mesmo. Sou ateu, apoio a 
eutanásia, gosto de metáforas, adoro bibliotecas, detesto conversar 
ao telefone, já passei por várias cirurgias. E não consigo imaginar 
que palavras usaríamos para a pizza, a lasanha, o risoto, se a máfia 
da língua italiana não tivesse contrabandeado esse vocabulário junto 
com a sua culinária.

Há, claro, os exageros. Ninguém precisa de um “delivery” se 
pode fazer uma “entrega”, ou anunciar uma “sale” se se trata de uma 
“liquidação”. Pra quê sair pra night de bike, se dava tranquilamente 
pra sair pra noite de bicicleta?

Mas a língua portuguesa também se insinua dentro das bocas 
falantes de outros idiomas. Os japoneses chamam capitão de “kapi-
tan”, copo de “koppu”, pão de “pan”, sabão de “shabon”. Tudo culpa 
nossa. Como o café, que deixou de ser apenas o grão e a bebida, para 
ser também o lugar onde é bebido. E a banana, tão fácil de pronunciar 
quanto de descascar, e que por isso foi incorporada tal e qual a um 
sem-fim de idiomas. E o caju, que virou “cashew” em inglês (eles 
nunca iam acertar a pronúncia mesmo).

“Fetish” vem do nosso fetiche, e não o contrário. “Mandarim”, 
seja o idioma, seja o funcionário que manda, vem do portuguesís-
simo verbo “mandar”. O americano chama melaço de “molasses”, 
mosquito de “mosquito” e piranha, de “piranha” – não chega a ser a 
conquista da América, mas é um começo.

Tudo isso é a propósito do 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa, 
cada vez mais inculta e nem por isso menos bela. Uma língua viva, 
vibrante, maleável, promíscua – vai de boca em boca, bebendo de 
todas as fontes, lambendo o que vê pela frente.

Mais de oitocentos anos, e com um tesão de vinte e poucos.

Pela nossa língua

(05/5/21 Dia da Língua Portuguesa - texto de Eduardo Affonso,  
enviado pelo Associado AFABRB Jeronimo Augusto da Silva )
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A vacinação contra a gripe no dia 26/06 é um caso à parte! Para demais atendimen-
tos, é importante que o interessado tenha informações antecipadas para o agendamento. 
Lembramos que o atendimento presencial na Clínica Saúde BRB havia sido retomado, 
porém, com o recrudescimento da pandemia da Covid-19, novamente este tipo de atendi-
mento corriqueiro foi suspenso, voltando, portanto, o atendimento virtual ou por telefone. 
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, 
psicólogos, nutricionistas. O serviço é personalizado, do acolhimento ao cuidado e, caso 
necessário, encaminhamento a especialistas credenciados. Para utilizar os serviços, é 
necessário se inscrever em algum programa preventivo ofertado pelas Patrocinadoras.

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

Clínica Saúde BRB 

Horário especial e teleconsultas

Vacinação contra gripe dia 26/06

QUEM DOA 
SANGUE TAMBÉM 

DOA VIDA
Informe-se sobre 

o hemocentro mais 
próximo a você
saude.gov.br/

doesangue

Numa ação de repescagem para quem 
não conseguiu efetuar a vacina no período 
da campanha, encerrada originalmente em 
04/05/2021, a Saúde BRB abriu mais três 
datas para completar a imunização dos seus 
beneficiários. Nos dias 15/05 (sábado, das 
08h – 14h) e no dia 29/05 (sábado 08h – 
14h), o local reservado para vacinação foi 
a AABR. A última chance para receber a 
vacina disponibilizada pela Saúde BRB 
é 26/06, das 08 às14h, na Clínica Saú-
de BRB, localizada na SGAS 902, Edifício 
Athenas, Entrada A, Sala 215.  O benefici-
ário poderá comprarecer  na Clínica no re-
ferido dia (26/06) e horário (das 08 às14h)  
para ser vacinado.

Telefone para
acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Para sua comodidade, 
no APP SAÚDE BRB ( https://
www.saudebrb.com.br/saude-
-brb-app/ ) , além do cartão 
de identificação do nosso Pla-
no de Saúde, você passa a ter 
acesso ao cartão da Cassi, a 
caixa de reciprocidade para 
tendimento fora do Distrito 
Federal. Porém, lembre-se: O 
cartão da Cassi só poderá ser 
usado fora do DF. Baixe o APP 
SAÚDE BRB na loja de aplica-
tivo própria para o seu dispo-
sitivo (smartphone ou tablet); 
Faça o login (usuário e senha); 
Selecione a opção Menu Plano 
e siga o passo a passo.
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio
Rentabilidade Desempenho 

no ano
Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.367.534.913,84 1,53 2,55 70,76 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 78.294.749,95 0,40 (0,18) (5,23) IPCA + 4,00% a.a.

Plano CV-03 469.935.889,54 1,45 1,38 40,13 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 62.797.702,82 0,61 0,62 18,03 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CD-05 7.843.971,87 (0,05) (0,91) (26,46) IPCA + 4,00% a.a.

BrasíliaPrev 50.658,41 0,19 0,35 10,18 IPCA + 4,00% a.a.

PGA 77.443.642,57 1,15 2,35 68,24 IPCA + 4,00% a.a.

Patrimônio Consolidado:  R$ 3.063.901529,00
Superavit do mês de março/2021: R$ 4.916.591,27

Deficit acumulado até março/2021: (R$ 71.679.196,25)

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

Abril/2021 339.948,87 676,25 7.789,78

Março/2021 339.272,62 641,60 7.310,10
FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)

Março/2021 = 0,03         Abril/2021 = 0,05

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

1. Saldo em Caixa 3.543 2.300

2. Saldo em Conta Corrente 3.307 822

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.011.621 1.044.524

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 516.546 707.855

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 495.075 336.669

4. Imóvel 677.392 677.392

   4.1. Sala 151. Ed. Barão do Rio Branco 362.268 36.268

   4.2. Sala 121 e garagem nº 59 - Edifício Athenas 315.124 315.123

TOTAL 1.695.863 1.725.038

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

Correção do FGTS: STF adia 
julgamento da ADI 5090 

O julgamento da ADI que definiria se a taxa referencial (TR) poderia 
ter sido usada como índice de correção do saldo das contas do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi  retirado de pauta do Su-
premo Tribunal Federal. A ação estava prevista para ser julgada no dia 
13/05/2021. Não é a primeira vez que o julgamento é suspenso. Caso 
o STF confirme a inconstitucionalidade da TR e determine a aplicação 
de um índice de correção monetária que efetivamente reponha as per-
das inflacionárias, milhões de trabalhadores farão jus à diferença de 
valores. Porém,  após o novo adiamento, o STF não informou previsão 
de quando a ação voltará a ser apreciada.

INSS: 13º  salário/2021
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar a 

primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas no 
dia 25 de maio O início dos pagamentos foi antecipado novamente 
neste ano por conta da pandemia de coronavírus. As parcelas do 13º 
serão pagas junto com o benefício de cada mês.

Benefícios até um salário mínimo - Para aqueles que recebem 
até 1 salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os 
dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o número final do bene-
fício, sem levar em conta o dígito verificador.

Benefícios acima de 1 salário mínimo - Segurados com renda 
mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados 
entre 1 e 8 de junh. A segunda parcela será creditada entre 1º e 7 de 
julho.

Acompanhe o cronograma no site meu.inss.gov.br

A Regius adotou novas taxas para as linhas de empréstimos, para créditos a 
partir do dia 18/05/2021, conforme tabela abaixo.

Ressaltamos que empréstimos a participntes também é um segmentos de 
investimentos do Plano de Benefícios dos aposentados. 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 crscimento da sua poupança 
previdenciária.

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

Empréstimos Regius com novas taxas

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


