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Aposentados e Pensionistas do BRB

Nossos políticos e go-
vernantes se encontram 
meio que perdidos no com-
bate à pandemia do novo 
coronavirus. E o que os 
atrapalha, ainda mais, é o 
egoísmo – pai de todos os 
vícios (orgulho, vaidade, 
prepotência, autoritarismo, 
indiferença, egocentrismo 
etc.). E muitos se envai-
decem do que sabem sem 
perceberem que o seu sa-
ber ainda é bastante limita-
do. E quanto mais sabem 
uns, mais orgulhosos e 
egoístas se tornam. De tão 
presunçosos, não perce-
bem que a inteligência que 
têm destina-se a desenvol-
ver outras retardatárias, e 
deve ser empregada para 
realizar o bem de todos. 

É, sem dúvida, um ins-
trumento do progresso – 
da evolução das socieda-
des.

Nesta pandemia que 
nos massacra e aniquila, 
os dirigentes e coman-
dantes parecem que não 
querem entender-se. Com-
preende-se, claro, que se 
trata de organização em 
comum, necessária e ur-
gente, onde a sabedoria de 
uns e a experiência de ou-
tros deveriam unir-se num 

A inteligência e o egoísmo  
combate contundente a esse 
inimigo totalmente desconhe-
cido, valente e resistente a to-
das as armas, meios e proce-
dimentos utilizados até agora.

Parece que as vaidades, 
interesses próprios e ime-
diatismo (dos detentores 
do poder) anulam, de fato, 
suas tacanhas inteligências, 
enquanto põem abaixo suas 
enganosas e efêmeras cele-
bridades. É certo que, com a 
visão no futuro, a inteligência 
se torna muito poderosa, de-
pendendo da forma em que é 
empregada. Mas o orgulho – 
filho do egoísmo – é que cau-

sa os desentendimentos e a 
soberba, dificultando, sobre-
maneira, a junção de recur-
sos e de interesses comuns. 
Isso só posterga o encontro 
de soluções para o momento 
pandêmico que depõe a toda 
a Nação.

O momento é preocupante 
e confunde o brilho das inte-
ligências. E sempre é opor-
tuno frisar que tal estado de 
coisas denota fragilidade e a 
decadência moral do ser hu-
mano, por conseguinte das 
sociedades.

E se quisermos dar uma 
pequena conotação de reli-
giosidade (que muitos com-
panheiros não recomendam, 
observada a neutralidade), 
lembremos esta observação 
divina: - “Homens, por que 
vos queixais das calamida-
des que vós mesmos amon-

toastes sobre as vossas 
cabeças? Desprezastes a 
santa e divina moral; não 

vos espanteis, pois, de 
que a taça da iniquidade 
haja transbordado de to-
dos os lados”.

Entende-se, portanto, 
porque ainda existem os 
desencontros, quando mais 
são essenciais os homens 
de bem, as finanças e a so-
lidariedade.

Ressalte-se, portanto, o 
amor à vida, aos brasileiros 
e à Nação! União, abraço e 
desprendimento para so-
brevivermos ao vendaval. 
Saudações fraternais!
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A sinopse do Livro do Mês (Xamã, de autoria de Noah Gordon) 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, solicite empres-
tados livros com variados temas do conhecimento e LEIA EM CASA.

Espaço do Associado
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 comerciais, gra-
tuitamente, neste espaço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

  

Aniversariantes de abril

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

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

01/04
IDA ARAÚJO SANTOS
JOÃO BATISTA PENAA RODRIGUES 
02/04
CÉLIA DENISE GUIMARÃES AMARAL 
ELIANA ANDRADE LARA 
JERÔNIMO AUGUSTO DA SILVA 
MÁRCIA VALERIA A.S. DE CAMARGO
MARIA DACILORES BEZERRA 
03/04
ALINA JOSEFINA XAVIER FREITAS
DILSON JOSÉ DA SILVA
EDINEU JOSÉ BATISTA 
VERA LUCIA REBELLO M. DE OLIVEIRA
04/04
ALCIMAR MARTINS BENVINDO
JOÃO EVANGELISTA BATISTA
05/04
DENISE BORBA DE OLIVEIRA
JOSÉ PEREIRA VIANA 
LÚCIA REBELO DE CARVALHO BRITTO
06/04
GERALDO GONÇALVES LOPES 
JOÃO ALFREDO PEREIRA 
08/04
NILDA RODRIGUES DE SOUZA 
09/04
EDSON NEVES CLEMENTE 
JOSÉ MARIA DOS SANTOS
LEONÍDIO ANTÔNIO DE SOUZA 
ROQUE RODRIGUES 
10/04
DORIVAL SILVA 
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DO N. GONÇALVES
11/04
JOAQUIM FERREIRA LIMA 
MARIA COELI POVOA
12/04
BRASIL MARTINS COELHO 
MARIA CLEONICE GOMES DA SILVA
SELMA ALVINA DE MORAIS YARED
13/04
ARCELINO ANTÔNIO DA SILVEIRA 
LÚCIA SILVA DOS SANTOS
ROSANI DA CUNHA POMPEU 
14/04
LUZIMAR JOSÉ DE SOUZA
MARIA DOROTEIA ORRICO CARNEIRO
16/04
JOSÉ QUIRINO SOARES MAIA NETO
17/04
ELIZABETH BURGARDT DA SILVA MARQUES
18/04
JOÃO RODRIGUES SILVA
LILIANA SALES MARTINS
TRAJANO SILVESTRE DE ARAÚJO
19/04
MÁRCIA DE MELLO FREITAS
20/04
GETÚLIO BARBOZA CABRAL
21/04
ELIZABETH DIAS DE FRANCO DE OLIVEIRA
IOLANDA CARMO DE MORAES OLIVEIRA 
IZOLINA PASCHOA G. E SOUZA 
MARINA LIMA CAVALCANTE 
ROSELER DE DEUS RIBEIRO 
VALDETE ESTRELA
22/04
HELAINE MARIA DOS S. R. RIBEIRO
MÁRCIA REGINA C. DA C. DE ARAÚJO 
MARIZE WANDERLEY FREIRE
NEUMAR SEBASTIÃO DE SOUZA CARNEIRO
23/04
CIRONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
PEDRO AUGUSTO CARNEIRO 
VANDER BARRETO 
24/04 
ILMA TOLENTINO VASCONCELOS
MARCELO DE ARAÚJO GONZALEZ RODRIGUES 
SILMAR FERNANDES SOARES
VALDERI FRANCISCO. M. ELIAS
VALDIR ORLANDO DA CUNHA
25/04
EVARISTO DE NORONHA MARTINS 
26/04
ADAUTO GOMES MARTINS 
27/04
JOSÉ OZANAN TEIXEIRA 
JOSÉ RAPHAEL DA SILVA 
VALDIR FERREIRA REIS 
28/04
VILMA FRANCISCO MENDES 
30/04
MARILENA DA SILVA LAGO 

teia um aniversariante para receber o 
vale brinde. Em março a sorteada foi 
LUCIANA SABACK DA COSTA, ani-
versariante do dia 29.

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 ar-
rumadinha. Contato pelo número 
99984-5874.

Vendo linda chácara 
de 60.000m²

Toda reformada, com casa, sa-
lão 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: @
lojaminamiss. Facebook: facebook.com/
lojaminamiss

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.

Campanha de filiação
Caro colega, traga um aposenta-

do do BRB para filiar-se a esta Casa. 
A AFA tem 63% de representativida-
de em relação aos aposentados do 
Banco; Portanto. 37% ainda não se 
associaram. Vamos trazê-los ao nosso 
convívio. Conversemos com eles so-
bre a importância e vantagens de 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 seu endereço, e-mail e tele-
fones. Juntos somos mais fortes!

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 Águida continua produzindo máscaras de proteção. Os pedidos dos novos 
modelos podem ser feitos pelo WhatsApp (61) 99552-9882.

 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

Site moderno e contatos por WhatsApp
Com o visual moderno do site, ficou mais fácil encontrar suas fotos tiradas nos 

eventos da AFA. Acesse www.afabrb.org e confira! Caso precise de ajuda, man-
tenham contato conosco: (61) 3245-6876 / 3345-0490 / afabrb@gmail.com. No 
processo de modernização na comunicação, a AFABRB adquiriu também um nú-
mero exclusivo para WhatsApp. Cadastre o seu telefone para entrar em contato pelo 
aplicativo: (61) 99638-0736.

Livro do Mês

Ajudem encontrar Régis França Barbosa!
PREZADOS COLEGAS, nossa associada Liliana Sales Martins precisa, com urgência, en-

contrar RÉGIS FRANÇA BARBOSA. Trata-se de assunto de interesse do RÉGIS, que ele precisa 
tomar conhecimento com urgência urgentíssima. A Liliana já tentou contato por telefone (que 
não atende) e por outros meios, mas sem sucesso.

Portanto, quem souber do seu paradeiro, ou ele mesmo ler esta mensagem, por favor 
e caridade, entre em contato com Liliana, pelo fone (61)9.8601-9445.

REGIS, procure a Liliana, mais rapidamente possível!

Galeria de fotos
A AFABRB reforça a campanha 

para formar uma GALERIA DE FOTOS 
de seus associados. Isso tem sido 
uma cobrança constante por boa 
parte dos filiados que gostariam de 
identificar ou conhecer melhor seus 
colegas aposentados do BRB.

Será formado um arquivo com 
os dados dos colegas, cujas infor-
mações, quando solicitadas, poderão 
ser fornecidas pela AFA, em caso de 
interesse justificado.

Aguardamos e contamos com a 
adesão de todos vocês, por se tratar 
de algo muito importante para todos 
nós. As fotos poderão ser enviadas à 
AFA por WhatsApp (61 99638-0736), 
e-mail (afabrb@gmail.com), pos-
tadas no site da Associação (www.
afabrb.org.br ) . 
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Entre Aspas

Quem tinha que fazer a Prova de Vida em 
março e abril do ano passado, terá de fazer 
até o fim de maio deste ano, sem suspensão 
do benefício. Também os aposentados e pen-
sionistas que não fizeram a Prova entre mar-
ço de 2020 e abril de 2021 não terão seus 
benefícios bloqueados. Mas todos devem se 
manter atualizados quanto ao calendário de 
retomada da rotina. Se não cumprirem os 
novos prazos, terão os benefícios interrompi-
dos. Por exemplo, quem tinha que provar que 
está vivo entre março e abril deste ano para 
continuar recebendo terá de fazer a compro-
vação em novembro. 

A Prova de Vida é obrigatória para os se-
gurados do INSS que recebem seu benefício 
por meio de conta corrente, conta poupança 
ou cartão magnético. Anualmente, os segu-
rados devem comprovar que estão vivos. A 
comprovação é exigida para evitar fraudes 
e pagamentos indevidos de benefícios. Para 
isso, o segurado ou algum representante 
legal ou voluntário deve comparecer à insti-
tuição bancária onde saca o benefício com 
documento de identificação. Em algumas 
instituições bancárias, esse procedimento 
já pode ser feito por meio da tecnologia de 
biometria direto nos terminais de autoaten-
dimento. A rotina deixou de ser exigida em 
março de 2020, entre as ações para o enfren-
tamento da pandemia do novo coronavírus, e 
o procedimento vem sendo prorrogado desde 
então. Ainda assim, as obrigações contratu-

Cronograma abrange aposentados e pensionistas cujas comprovações tiveram vencimento entre março 
de 2020 e abril de 2021, e que estavam suspensas por causa da pandemia.

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

INSS retoma ‘‘provas de vida’’

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. 

ais estabelecidas entre o INSS e a rede ban-
cária que paga os benefícios permanecem. 
Portanto, a Prova de Vida deverá ser retoma-
da pelos bancos.

Prova de Vida Digital - No dia 23 de fe-
vereiro foi anunciada a ampliação da Prova de 
Vida pela internet, que está em projeto piloto 
desde agosto do ano passado, por meio de 
biometria facial. Na primeira etapa, participa-
ram cerca de 500 mil beneficiários de todo 
o País. Agora participarão mais 5,3 milhões 
de segurados com mais de 80 anos ou com 
restrições de mobilidade. A comprovação da 
dificuldade de locomoção exige atestado ou 
declaração médica. Nesse caso, todos os 
documentos são anexados e enviados eletro-
nicamente pelo Meu Gov.br, aplicativo oficial 
do Governo Federal para celular Android e 
iPhone (iOS) ou no  site Meu INSS ( meu.
inss.gov.br ). Como se trata de um piloto, a 

Prova de Vida Digital estará disponível apenas 
para os beneficiários selecionados e não para 
todos. Dessa forma, quem receber contato 
do INSS para participar do projeto terá aces-
so exclusivo ao serviço.

(Fonte: Portal de notícias G1, 26/02/2021, 
com informações do site Meu Gov.br)

Competência do vencimento 
da comprovação de vida

Competência da retomada da rotina 
(mantenha-se atualizado no site meu.inss.gov.br)

Março e abril/2020 Maio/2021

Maio e junho/2020 Junho/2021

Julho e agosto/2020 Julho/2021

Setembro e outubro/2020 Agosto/2021

Novembro e dezembro/2020 Setembro/2021

Janeiro e fevereiro/2021 Outubro/2021

Março e abril/2021 Novembro/2021
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Informes Regius

Por enquanto, reajuste dos benefícios do  
Plano BD-01 não terá regras alteradas

Em comunicado enviado para os 
assistidos no dia 13 de março, a Re-
gius prestou esclarecimentos sobre a 
proposta de alteração do artigo 57 do 
regulamento do Plano DB-01:

“A proposta que visa a alterar o 
período de apuração do IPCA retiran-
do a defasagem de 1 mês na variação 
do índice dentro do ano foi submetida 
à Diretoria Executiva e ao Conselho 
Deliberativo da REGIUS, que exami-
naram o tema pela segunda vez e 
decidiram por não alterar a regra 
neste momento.”

“O reajuste dos aposentados e 
pensionistas acontece todos os anos 
no mês de janeiro, utilizando como ín-
dice a variação do IPCA ocorrido nos 
últimos 12 meses que antecedem o 
reajuste, com defasagem de um mês. 
Isso significa que o último reajuste 
pago aos aposentados e pensionis-
tas do Plano BD-01 (4,31%) utilizou 
como parâmetro a variação do IPCA 
ocorrida entre dezembro de 2019 e 
novembro de 2020. Essa regra que 
utiliza o IPCA defasado está previs-
ta no Regulamento do Plano BD-01 
desde 2006, quando da aprovação 
da revisão 13.”

Com auxílio de uma tabela  e grá-
fico detalhado, a Regius esclarece 
sobre a regra de reajuste pelo IPCA 
vigente, aprovada pela PREVIC, enfa-
tizando que “vem sistematicamente 
promovendo ajustes nas premissas 
que visam a garantir a segurança fi-
nanceira e atuarial do Plano, para que 
seja possível cumprir o contrato pre-
videnciário.”

A nota ressalta ainda que “a con-
juntura econômica nacional e inter-
nacional, fortemente impactada pela 
pandemia da Covid 19, tem trazido 
volatilidade ao mercado financeiro e 
ao retorno esperado dos investimen-
tos”. Nesse cenário, a alteração das 
regras de reajuste dos benefícios nes-
te momento “apesar de justa, não é 
oportuna”. Dessa forma, “a Diretoria 
Executiva e o Conselho Deliberativo 
da Regius se comprometem a anali-
sar novamente o assunto tão logo o 
resultado financeiro do Plano BD-01 
e a conjuntura econômica apresen-
tem condições mais favoráveis.”

Com mais de 5 mil parti-
cipantes e 35 anos de funcio-
namento, a Regius acaba de 
atingir a marca histórica de 
mais de 3 bilhões em patrimô-
nio administrado. Diante dos 
números, a Entidade agradece 
a confiança dos participantes 
em planejar seu futuro junto 
com os administradores e o 
apoio dos patrocinadores. 

Plataforma para 
Educação 
Financeira e 
Previdenciária

A educação financeira e pre-
videnciária é muito escassa no 
Brasil e uma grande parcela da 
população nem sabe o que é 
previdência complementar, mui-
to menos o porquê ela é tão im-
portante para garantir um futuro 
melhor e mais tranquilo. Por isso 
é comum ver pessoas contan-
do apenas com a aposentadoria 
pelo INSS.

Por que aderir a um plano 
de benefícios de aposentadoria 
complementar? Para responder 
à esta pergunta, a Regius decidiu 
facilitar um pouco o acesso à in-
formação e produzir uma série de 
cards para explicar mais sobre a 
importância da previdência com-
plementar e razões para o não
-participante aderir a um Plano. 
No site da Entidade, é possível 
acessar a plataforma Moodle, 
onde há conteúdos relevantes 
sobre o assunto. Basta acessar 
www.regius.org.br e clicar em 
Educação Financeira e Previ-
denciária para ser direcionado à 
Plataforma. 
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O atendimento presencial ha-
via sido retomado, porém, com 
o recrudescimento da pandemia 
da Covid-19, suspendeu nova-
mente este tipo de atendimento, 
voltando, portanto, o atendimen-
to virtual ou por telefone.

Importante que o interessado 
tenha informações antecipadas 
para o agendamento.

Na Clínica Saúde BRB temos 
excelente serviço, ótimo atendi-
mento e profissionais de primeira 
linha na área de saúde e medici-
na: psiquiatras, geriatras, gineco-
logistas, urologistas, cardiologis-

Clínica Saúde BRB 

Horário especial nos fins 
de semana e teleconsultas

Homenagem e atenção 
à Mulher na Saúde BRB

Cartão digital 
da Cassi
Baixe o APP SAÚDE 

BRB na loja de aplicativo 
própria para o seu dispo-
sitivo (smartphone ou ta-
blet); Faça o login (usuário 
e senha); Selecione a opção 
Menu Plano e siga o passo 
a passo.

A origem do Dia Internacional 
da Mulher está repleta de contro-
vérsias. A criação de um dia dedi-
cado à luta das mulheres foi sendo 
delineada por manifestações que 
ocorreram concomitantemente 
nos Estados Unidos e em diver-
sas cidades da Europa e Rússia, 
em finais do século XIX e início do 
século XX. O fato é que o dia 8 de 
março hoje é consagrado às mu-
lheres, cada vez mais conscientes 
de seu papel na sociedade. 

A imagem ao lado é uma sin-
gela homengem que a  Saúde BRB 
prestou a todas as mulheres neste 
difícil ano de 2021, ainda assolado 
pela pandemia da Covid-19.

Entre as conquistas sociais e 
políticas, a Mulher também pro-
curou dar mais atenção à própria 
saúde. No caso das regiobancá-
rias, uma grande conquista é o 
Programa Previne Mulher, que 
visa à integralização da saúde das 
participantes da Sáude BRB.

O Previne Mulher proporciona 
consultas de aconselhamento, in-
formações sobre planejamento fa-
miliar, saúde reprodutiva e métodos 

A realização do preventivo 
ginecológico na Clínica tem, tam-
bém, o papel de porta de acesso 
para a assistência integral à saú-
de das beneficiárias do Plano de 
Saúde naquela unidade, localiza-
da na SGAS 902, Edifício Athe-
nas, Entrada A, Sala 215) está 
funcionando de 2ª a 6ª feira das 
7h30 às 21h, e em horário espe-
cial nos fins de semana, tempora-
riamente, das 8h às 13h.

anticoncepcionais, além da colo-
cação de dispositivos intrauterinos 
Visa, ainda, a estimular a educação 
em saúde e realizar a prevenção 
precoce do câncer de colo de úte-
ro. A detecção antecipada dessa 
patologia, objeto da política de pre-
venção que faz parte da estratégia 
do Governo Brasileiro e da OMS, é 
uma ação primordial e estratégica 
no serviço de atenção primária pro-
posto para a Clínica Saúde BRB.

tas, médicos de família, clínicos 
gerais, enfermeiros, assistentes 
sociais, psicólogos, nutricionis-
tas. 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 Patroci-
nadoras.

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

saude.gov.br/
doesangue

QUEM DOA 
SANGUE TAMBÉM 

DOA VIDA
Informe-se sobre 

o hemocentro mais 
próximo a você

Telefone para
acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

ALERTA! Cuide-se!

Nos primeiros 17 dias do 
mês de março de 2021, o Dis-
trito Federal registrou 368 mor-
tes provocadas pela Covid-19. 
Essa é a maior quantidade de 
óbitos registrados desde ou-
tubro de 2020, quando foram 
contabilizadas 428 vítimas.  
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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 12 às 17 horas.
(Horário especial por conta da pandemia/Covid-19)
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)
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Novembro/2020 Dezembro/2020

1. Saldo em Caixa 640 489

2. Saldo em Conta Corrente 3.936 2.399

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.036.863 991.514

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 493.613 494.378

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 543.250 497.136

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 315.124 315.124

TOTAL 1.718.831 1.671.794

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de  novembro e dezembro/2020.

Quadro Resumo

Nesta edição estamos divulgando os dados do boletim REGIUS EM NÚME-
ROS de janeiro de 2021.

ACOMPANHANDO OS NOSSOS INVESTIMENTOS

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempe-
nho no ano
(Compara-
do à meta/
benchmark 
do Plano)

Meta/Ben-
chmarkNo 

mês
No 
ano

 Plano BD-01 2.343.216.239,77 0,80 0,80 45,45 IPCA + 4,70% a.a.

Plano CD-02 79.035.069,21 0,02 0,02 1,18 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CV-03 459.202.363,99 0,30 0,30 17,65 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 61.278.094,21 0,28 0,28 16,47 IPCA + 4,00% a.a.

Plano CD-05 7.501.127,51 (0,19) (0,19) (11,18) IPCA + 4,00% a.a.

BrasíliaPrev 22.549,70 0,07 0,07 4,12 IPCA + 4,00% a.a.

PGA 77.927.216,33 0,81 0,81 47,65 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: R$ 3.028.182.660,72

Defict do mês de janeiro/2021: R$ 24.113.475,25
Defict  acumulado até janeiro/2021: R$ 64.797.586,52

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

Fevereiro/2021 336.668,50 433,57 6.668,50
Janeiro/2021 495.075,02  696,87  49.754,81

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Fevereiro/2021= 0,02        Janeiro/2021= 0,09 

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 Be-
nefícios e de  gestão administrativa (PGA). Vale a pena conferir!

IMPOSTO DE 
RENDA 2021 – 
ANO BASE 2020 

CAROS COLEGAS,
Temos recebido muitas 

ligações a respeito pedindo 
indicação de um contador ou 
orientação sobre como proce-
der na Declaração do Imposto 
de Renda de 2021, ano base 
2020 - ajuste anual.

Esclarecemos que o assun-
to é extremamente técnico, so-
bre o qual não temos domínio e, 
portanto, não temos condições 
de orientar.

Assim, em contato com 
colegas filiados, recebemos a 
indicação de um Contador, bas-
tante experiente no assunto, a 
saber:

João Mendes –  Telefone 
(61) 99212-0375, contador, 
funcionário da ativa do BRB, 
que se dispõe a prestar tal 
serviço para os filiados inte-
ressados, mediante cobrança 
de honorários, a combinar.

Esse contador, além de 
fazer a Declaração deste ano, 
poderá orientar, principalmente 
quanto às nossas contribuições 
feitas à Regius.

A AFA esclarece que não 
tem nenhuma relação/interesse 
com o colega da ativa e nem 
o conhece profissionalmen-
te. Apenas estamos fazendo a 
divulgação do seu contato por 
ser indicação de associados, e 
como medida de auxílio àque-
les que estão com dificuldade 
na elaboração da declaração 
de IR/2021, ou seja, buscando 
oferecer alguma comodidade 
para os associados.  


