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Considerada hino da música popular brasileira, Chão 
de Estrelas se imortalizou, notadamente, na doce voz de 
Silvio Caldas. Orestes Barbosa, seu compositor, ao con-
ceber a letra, devia estar em devaneios fantasiosos de 
um romantismo extático, de maravilhas mil, apesar de 
retratar a pobreza social dos amantes imaginários prota-
gonizados na música.

O bom da fantasia é que ela é mais importante e mais 
intensa que a realidade. Na fantasia, podemos confor-
mar as circunstâncias, formar cenários, viajar no tempo 
e no espaço de um instante fugaz da nossa existência. Os 
sonhos, naquele momento, são docemente reais e reper-
cutem sonoramente, luminosamente nos corações des-
lumbrados. Na fantasia de Orestes Barbosa, sua chou-
pana coberta de zinco, totalmente perfurada pelo tempo 
e vazada pelas luzes do céu, transformava em profundo 
amor, doçura e enlevo a bruta realidade da pobreza. Até 
supomos que Orestes era o amante absorto nos braços 
da mulher amada! Era um paraíso, onde a “lua salpicava 
de estrelas” aquele chão encantado. Não poderia haver 
maior ventura, paixão e êxtase. Ali, naquele humilde es-
paço, o tempo era imenso e eterno; o resto do mundo 
não existia – só os amantes dançando, deitando e rolan-
do em maravilhoso “mar de estrelas” abaixo dos pés – só 
deslumbramento!

Talvez possamos, também, ter os nossos devaneios, 
viajando na fantasia – como no filme História sem Fim -. 
Podemos fechar os olhos e voar ao léu, indiferentes para 
com a realidade, que por vezes nos parece agressiva e 
impiedosa – algo inarredável! Quem sabe, possamos ter 
nosso “chão salpicado de estrelas”, e nele encasque-
tarmos feito autistas imperturbáveis!. Pode ser até uma 
forma de não acordamos para um mundo bruto e duro 
do nosso Brasil. Muitos preferem viver assim na pátria 
já bastante amarelada. Já não vislumbram dias  em que 
vivamos intensamente, apaixonadamente por nossa na-
ção e povo? “Ah! Até poderíamos sonhar de verdade, se 
vivêssemos fora do contexto brasileiro”, dizem alguns.

“Chão de Estrelas”
Mas... Que devaneios tinham Olavo Bilac, Monteiro 

Lobato, Castro Alves, Graciliano Ramos, Euclides da 
Cunha e outros valentes brasileiros? Será que tinham um 
sonho, também? Será que imaginavam que um dia terí-
amos uma nação sem as ideologias da esquerda ou da 
direita? E a de gêneros?! Acaso imaginavam uma nação 
sem a selvageria da corrupção, que não tivéssemos ma-
nifestações de radicalismos ou insensatez (num engal-
finhamento perturbador e estridente capaz de bagunçar 
toda a sociedade)? Melhor invocarmos, então, Monteiro 
Lobato para nos inventar historinhas de criança e assim 
vivermos em um Síto do Pica-pau Amarelo, onde tudo é 
maravilhoso (apesar da singeleza), sem mais desafios, 
de qualquer tipo. Ali todos nos bastaríamos. Seríamos 
outsiders arrebatados! Seria isso um paraíso?

Queridos colegas, por tudo que estamos passando, 
conquanto essa seja uma tendência que se imponha – so-
nhos, devaneios, autismos... – deixemos as ilusões, mas 
vamos estufar nosso ego e ver muitas realizações se con-
cretizando, para o bem da querida Pátria, considerando 
sempre que o equilíbrio do mundo passa pelo respeito. 
Só assim poderemos ver um horizonte de beleza e de ex-
plendor. Pelo menos um sonho novo! Acreditemos, ainda! 
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Livro do Mês - Biblioteca AFA BRB 
Mais de 2000 títulos estão dispo-

níveis para empréstimo na Biblioteca 
AFABRB, localizada no térreo do prédio 
do Sindicato dos Bancários de Brasília.

A nossa biblioteca conta com 
obras de variados temas do conhe-
cimento. É sua. Leia in loco ou tome 
emprestados livros do seu interesse 
intelectual. Vale a pena ver! E utilizar! 

A sinopse do Livro do Mês (O 
Advogado do Diabo, de Morris West) 
está na versão on line  do AFAZeres, 
em  www.afazeres.inf.br

Encontro com Arte
Por motivo de problemas técnicos, não tivemos nosso ENCONTRO 

COM ARTE do mês de novembro/2018. Oportunamento, traremos infor-
mações sobre o tema do próximo ENCONTRO.

Tudo certo para a 
nossa confraternização 
dia 9 de dezembro

Chegou o Natal, já trazendo a nossa festa de confraternização. Nosso 
encontro festivo acontecerá no dia 09 de dezembro próximo, com deli-
cioso buffet – aquele almoço tradicional, colorido e brilhante, da melhor 
qualidade. O associado merece o melhor!

Será, de novo, no Espaço Novytá-Buffet Paladar, na nossa querida 
AABR (Trecho 01, Cj. 03, lts. 5/6 - Avenida das Nações). Algum local mais 
apropriado? Você nem é doido de perder! 

Os convites foram enviados pelos Correiros para todos os Associados 
da AFABRB. Mas atenção: é preciso confirmar presença até o dia 07/12, 
pelo telefones (61) 3345-1263 ou 3245-6876. 

Bom mencionar nesta ocasião que a BRBCARD está apoiando a nossa 
confraternização de Natal, patrocinando parte das despesas, que serão 
demonstradas em faturas, recibos e outros comprovantes. A AFABRB 
agradece à BRBCARD pelo importante apoio e acolhimento. A festa é do 
aposentado do BRB.

Ah, tô nessa! Boralá?  
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Entre Aspas

“As chuvas de verão trazem 
sempre à lembrança o best seller 
de Gabriel García Marquez CRÔNI-
CA DE UMA MORTE ANUNCIADA 
(livro publicado em1981).  A razão 
é simples. A morte de Santiago Na-
sar é divulgada na abertura do ro-
mance. Toda a cidade fica sabendo 
da iminência do assassinato, mas 
nada é feito para evitar a tragédia.

“Niterói, mais uma vez, é pal-
co de infortúnio que deixa mortos 
e feridos. Deslizamento de terra 
e pedras atingiu o Morro da Boa 
Esperança, na região oceânica da 
cidade, na madrugada de sábado 
(10/11/18). Seis casas foram des-
truídas e, com elas, perderam-se 
15 vidas, espalhou-se o pânico e 
acendera-se luzes de alerta.

“O prefeito da antiga capital do 
Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, 
classificou o acidente como “fata-
lidade”. Significa dizer que, em ra-
zão da surpresa, nenhuma medida 
preventiva poderia ter sido tomada. 
Trata-se, porém, de visão míope da 
realidade. O Efeito Orloff é previsí-
vel. Basta fazer a leitura correta 
dos fatos.

“Em abril de 2010, chuvas 
torrenciais provocaram catástrofe 
cujo saldo obriga qualquer gover-
nante a pôr as barbas de molho. 

Deslizamento no Morro do Bumba, 
na mesma Niterói, soterrou casas, 
matou 48 pessoas, deixou 200 fa-
mílias desabrigadas sob os escom-
bros. Mas o horror não foi suficiente 
para as autoridades cuidarem das 
demais zonas perigosas.

“O descaso (ou a aposta na boa 
vontade de São Pedro) não se ob-
serva só no Rio de Janeiro. Outras 
unidades da Federação estão com a 
espada de Dâmocles sobre a cabe-
ça. Segundo o IBGE, existem 3.071 
áreas de risco no país, que concen-
tram nada menos que 8.270.127 
moradores. Minas Gerais e São 
Paulo respondem pelo maior núme-
ro de habitantes nessa situação.

“Informações geográficas são 
importantes para subsidiar ações 
de redução de danos – humanos, 
ambientais, sociais, e econômicos. 
É importante que os governantes 
recorram a elas e conjuguem o 
verbo prevenir em vez de remediar. 
As chuvas de verão – certas como 
o suceder dos dias e das noites, 
a mudança das fases da Lua ou a 
virada do ano em 31 de dezembro 
– não precisam ser sinônimo de 
tragédia.

“Deslizamento e morros, vale 
lembrar, não constitui novidade. É 
fruto da urbanização improvisada, 

“Crônica da tragédia anunciada”
01/12 
ELENICE ANDRADE LARA RABELO
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA LIMA 
02/12 
DORVALINO GERALDO DE CASTRO 
JACQUES ALBERTO DE OLIVEIRA 
JOSÉ CESAR FERREIRA REBOUÇAS
LILIANA SOARES DE SOUSA MILHOMES CAMPELO
03/12
MARIA SILVIA MEIRELLES PATTI 
05/12
CARLA SALES LIMA SOARES
MARIA EXPEDITA ADEODATO
MARIA JOSÉ BERGO DEMONTE
SOLANGE GOMES DA SILVA
VILMA GERALDA CAMILO 
06/12
BRAZ PEREIRA DA SILVA 
07/12
PEDRO LUIZ BUENO DE LEMES 
08/12
ANDREA MARIA DE MATOS ALBUQUERQUE 
JUCINEIA RODRIGUES SANT ANA 
MARIA CONCEIÇÃO FARIA 
09/12
LUIZ MOTTA TEIXEIRA 
RAIMUNDO NONATO MARTINS 
10/12
JOSÉ MAGNO DE AVILA 
MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DOS SANTOS 
11/12
LUZIA MARIA BASTOS PACHECO 
MARIA LUZIA LOPES GEBRIM 
MAURICIO FERNANDES SARRO 
WELLINGTON FERREIRA BORGES
12/12
JOÃO FRANCO 
LÉCIA AVANIA V. CARVALHO SUZANA
NORMA SUELI DA SILVA FAUSTINO
ORLEI MALAQUIAS DE OLIVEIRA 
13/12
JEOVÁ CÔRTES DO PRADO
14/12
AILTON FAGUNDES DA SILVA 
EDSON RAMIRO DA SILVA 
ESIO BESERRA 
15/12
FELICIDADE GOMES CABRAL
MAGDA MARIA DA CRUZ RICCARDI 
16/12
ERENICE HOLANDA N RIBEIRO 
17/12
ANTÔNIO MEDEIROS AMORIM
FÉLIX VALOIS DUARTE DE SOUZA 
FLORIZA DE FÁTIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
SINÉSIO MANOEL DO NASCIMENTO
18/12
CELSO GUIMARÃES 
19/12
CARMEN CASTELO BRANCO DO MONTE 
GERALDO RUI PEREIRA
LOURIVAL SOARES
20/12
CARLOS HENRIQUE FONTES VIEIRA 
GESSE DO AMARAL SAMPAIO 
22/12
GABY MACIEL DE FIGUEIREDO 
IVONETE DANTAS ALMEIDA 
MARIA DO SOCORRO SALES COSTA
ODILEU JOSE PEREIRA 
23/12
MARIA BERNADETE MIRANDA REGO
SALVADOR MARTINO 
24/12 
PAULO CESAR ROSA
ROSSINI ALVES DOS SANTOS 
25/12
ASTROGILDO SAMPAIO FROES 
GEOVALDO DIAS PEREIRA 
HELENA NATAL DA SILVA 
LINO DO NASCIMENTO CARDOSO 
OLGA SANTANA DE CARVALHO 
26/12
ADEMAR JOSÉ PEREIRA 
ADEVALDO SAMPAIO FROS 
EURICO LEAL JUNIOR 
JOSÈ ESTEVÃO MONTEIRO DE MELO 
OMAR VIEIRA CORTES 
27/12
JOSÉ ADILSON CAVALCANTI SILVA 
MARIA ILCA XAVIER PORTO COSTA
28/12
CARLOS RANDOLFO CAMPOS 
DAMIANA MARTINS DOS SANTOS
29/12
DAVID LEANDRO CORREIA 
GEMIMAR DA COSTA CINTRA BELEM 
MARIA VIUMACY RIBEIRO 
MAURA GOMES DE CARVALHO 
MESSIAS JABUR NETTO 
RAQUEL DE FÁTIMA MARTINS
30/12
JESUS RODRIGUES MACEDO

que inchou a periferia das grandes 
cidades. O desafio: assentar as po-
pulações em risco em áreas segu-
ras. Trata-se de tarefa inadiável para 
não dar a vez a “fatalidades”.

(Fonte: Correio Braziliense, 
Caderno Opinião / Visão do 

Correio, de 13.11.2018).

A AFABRB, na condição de 
entidade de caráter associativo, 
sente-se no dever de expressar 
ideias e sentimentos de interesse 
geral. Assim, em certas ocasi-
ões, pretende despertar em seus 
associados aquele velho e salutar 
sentimento de indignação e até de 
revolta! Destarte, vez por outra, 
ela divulga no AFAzeres matérias 
já publicadas na mídia – aquelas  
pontuais, de oportunidade. 
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Ressaltamos mais uma vez que os colegas associados que não rece-
bem seus benefícios do INSS pelo BRB (O BANCO DA NOSSA CONTA!), 
podem solicitar a portabilidade do crédito desse benefício para uma das 
agências do Banco. Informamos, a seguir, as regras para tal procedi-
mento, de acordo com o Manual do INSS:

• Aposentados até dezembro/2009 PODEM SOLICITAR A 
PORTABILIDADE;

• Aposentados entre janeiro/2010 e dezembro/2014 NÃO PODEM 
SOLICITAR A PORTABILIDADE;

• Aposentados a partir de JANEIRO/2015 PODEM SOLICITAR A 
PORTABILIDADE. Caso o deseje, procure uma agência do BRB e 
faça sua portabilidade.

PORTABILIDADE PARA

RECEBIMENTO DOS 

BENEFÍCIOS DO INSS

E-mail: centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br
Horário de funcionamento: 12h às 19h

Horário de atendimento  ao público: 12h às 18h.

CENTRAL JUDICIAL DO IDOSO
A Central Judicial do Idoso é um serviço interdisciplinar 

destinado à pessoa idosa do Distrito Federal que tenha seus 
direitos ameaçados ou violados e que necessite de orientação 
e atendimento na esfera da Justiça.

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

Plantão Jurídico na AFABRB
A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIRA continua atendendo nas 

segundas-feiras, no horário das 09h às 12h, na sede da AFABRB - EQS 314/315, 
prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília, térreo. Agendamentos pelos fones 
(61-3345-1263 / 3245-6876) ou e-mail: afabrb@gmail.com. Contatos diretos 
com a profissional: (61)8425-8881.e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br.

Observação:  Informamos que a AFABRB participa somente como media-
dora entre seus associados e a advogada, não arcando, portanto, com nenhum 
custo financeiro decorrente de demandas ou acordos judiciais, como consta dos 
termos do contrato existente.

Ação Social

Arrecadação de alimentos para Natal sem Fome
vai até o dia 17 de dezembro. Saiba como doar!

José Ivan Mayer de Aquino, Associado da 
AFABRB e especialista em políticas públicas e 
gestão governamental do Ministério do Trabalho, 
é responsável pelo recebimento de doações de 
alimentos no posto de arrecadação montado na 
Subsecretaria Nacional de Economia Solidária 
(Senaes), no 3º andar, sala 329, do edifício-sede 
do Ministério do Trabalho. 

A iniciativa tem como objetivo recolher ali-
mentos não perecíveis para a formação de ces-
tas básicas que serão doadas a instituições do 
Distrito Federal. 

“No DF, nunca interrompemos o Natal Sem 
Fome, e agora organizamos o Natal Sem Fome 
– Ano 26. Pretendemos montar 50 pontos de 
recolhimento por toda a cidade, em shoppings, 
escolas, igrejas, instituições e entidades. Que-
remos alcançar 2 mil toneladas de alimentos e 
beneficiar a mais de 200 mil famílias em todo o 
país ”, destaca José Ivan.

O Natal sem Fome ocorre no Brasil desde 
1993 e já ajudou dezenas de milhões de pesso-
as em todo o país. A campanha voltou à ativida-
de em 2017, depois de 10 anos de suspensão 
por causa da ameaça de um retorno do país 
ao Mapa da Fome da Organização das Nações 
Unidas (ONU).De acordo com os organizadores, 
mais que alimentar famílias no natal, a campa-
nha Natal sem Fome visa principalmente chamar 
a atenção dos governantes e da sociedade para 
a questão da fome e incentivar a implementação 
de políticas para sua erradicação no País.

Neste ano, a arrecadação de donativos ali-
mentícios será feita até o dia 17 de dezembro.

Posto de 
arrecadação: 
Subsecretaria 
Nacional de 
Economia 
Solidária 
(Senaes), 
Sala 329,  
edifício-sede  
do Ministério 
do Trabalho
(Esplanada dos 
Ministérios).
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Palestra

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

saude.gov.br/ doesangue

No dia 20/11, foi realizado evento no auditório 
Parlamundi da LBV, para apresentação do projeto 
Árvore da Vida - Caminhos para Aposentadoria. 
Na ocasião, além de explicações sobre o projeto, 
os empregados presentes, com no mínimo 20 
anos de Banco e 50 anos de idade, assistiram à 
uma palestra ministrada pelo jornalista da Rede 
Globo Fernando Rocha. O evento teve a presen-
ça do Presidente da BRB, Vasco Gonçalves, da 
Diretora Dipes, Kátia Peixoto e da Diretora Dicre, 
Cristiane Bukowitz. O evento foi direcionado aos 
empregados do Banco que já estão aptos a se 
aposentar. 

A Superintendente Sugep, Cynthia Freitas, re-
alizou a abertura do evento; falou da importância 
de cada empregado se preparar antecipadamente 
para que esse momento da aposentadoria chegue 
com naturalidade. 

Na sequência, a Diretora Dipes, Kátia Pei-
xoto, apresentou detalhadamente o projeto Ár-
vore da Vida, destacando que esse programa é 
voltado especificamente para preparar, durante 
cinco anos, os empregados do BRB para a apo-
sentadoria. Segundo a Diretora, a participação 
será espontânea e os eventos ocorrerão dentro 
da jornada de trabalho. Por esse projeto, estão 
previstos cursos, oficinas, palestras e talk-shows 

com ex-empregados convidados, com coordena-
ção da Gevit, em parceria com a Regius, a Saúde 
BRB, a AFA, a AEBRB, o Instituto BRB e a AABR. 

No decorrer de 2019 serão realizadas ativida-
des que abordarão temas como: 

• Perdas e Ganhos na Aposentadoria;        
• Plano de Saúde Pós Aposentadoria;          
• Planejamento do Futuro com Escolhas 

Conscientes;                                   
• Finanças Pós Aposentadoria;
• Alimentação na Maturidade e Fortalecimen-

to Muscular;
• EnvelheSer e outros.
Antigamente o Projeto apresentava a trilha 

que todo empregado do Banco deveria percorrer 
para alcançar suas metas profissionais e pesso-
ais, de bem-estar e qualidade de vida, que de-
veriam ser desenvolvidas ao longo da trajetória 
dentro do BRB. Com a reformulação – buscando 
estabelecer parceiras com a AEBRB, AABR, Re-
gius, Saúde BRB e AFABRB, o Projeto passou a 
englobar caráter socializador, a partir do princí-
pio de que o planejamento para a aposentadoria 
é um importante redutor de angústias e insegu-
ranças que costumam acompanhar situações de 
mudança ou rompimentos bruscos de rotinas de 
trabalho.

Logo após o Presidente Vasco Gonçalves fez 
a sua fala: “Cabe a cada indivíduo achar natural-
mente seu momento de se aposentar, e para isso, 
a Instituição o proverá de condições para uma 
escolha consciente e propícia”, ressaltou. 

Em seguida, o jornalista Fernando Rocha rea-
lizou palestra em que abordou, de forma bastante 
descontraída, a importância de se ter planejamen-
to e de se estabelecer metas ao longo da vida. Du-
rante sua exposição, Rocha enfatizou que a vida é 
feita de escolhas e que depende de cada pessoa 
torná-la mais leve, fazendo dos sonhos objetivos 
alcançáveis.

Projeto Árvore da Vida – Caminhos para Aposentadoria

Patologias que afetam a sexualidade do homem

O Novembro Azul é marcado por diversas ações que têm o intuito de promover uma 
maior  conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde masculina de maneira geral. 
De olho neste mês, vários especialistas vinculados à plataforma Doctoralia, que conecta 
pacientes e  profissionais de saúde, oferecerão uma primeira consulta gratuita aos homens.

Entre centenas profissionais disponíveis para primeira consulta gratuita no site www.
doctoralia.com.br, estão experts das áreas de urologia, psiquiatria, psicologia, cardiologia, 
ortopedia e oftalmologia. 

A ideia é, com esse pontapé inicial, incentivar os rapazes a cuidarem mais de si. Afinal, 
muitos tabus ainda dificultam o  agendamento de uma consulta, como confirmou pesquisa 
realizada pela plataforma com 822  indivíduos. Para ter ideia, 43% dos homens assumiram 
que buscam ajuda somente quando se sentem mal. Ou seja, não cogitam falar com médi-
cos sobre prevenção, o que poderia evitar a ocorrência de diversos problemas.

Plataforma digital contra o câncer de próstata

Em alusão ao Novembro 
Azul, a Clínica Saúde BRB, 
abordará o tema Saúde Sexu-
al – Patologias que afetam a 
sua sexualidade no encontro 
do BEM VIVER a ser realiza-
do no dia 11 de dezembro, no 
Auditório do Edifício Brasília.

A palesta será ministrada 
pelo médico urologista João 
Paulo de Godoy morais e 
pelo psicólogo Thiago Gue-
des. E como é de costume, 

haverá sorteio de brindes 
para os participantes. 

O Programa Bem Viver 
sempre esclarece dúvidas 
para melhoria da qualidade 
de vida dos participantes do 
Plano de Saúde. Fique atento 
aos encontros e respectivos 
temas.      

Lembramos que a Clí-
nica Saúde BRB  tem espe-
cialistas em diversas áreas. 
Endereço: SGAS Quadra 

902, Conjunto B, Entrada 
A, Sala 215, Ed. Athenas e 
Contatos: (61) 3029-6363 
e clinica@clinicasaudebrb.
com.br

 Informe-se sobre 
o hemocentro mais 

próximo a você

Telefone para acionar 
o Vida UTI - Móvel:

(61) 3248-3030 
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Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Germires Félix Dantas – Diretor Administrativo e Financeiro
Raimundo Nonato Martins – Diretor de Comunicação e Promoção Social
– Maria de Lourdes Kruchak - Encarregada Administrativa
– Laura Kruchak Barros - Auxiliar Administrativa)

Contatos com a AFABRB
SHCS - EQ 314/315, Bloco A - Térreo 
Prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília
Brasília – DF – CEP: 70383-410
Atenção! Funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 09 às 18 horas.

Fones: (61) 3245-6876 e 3345-1263

Site: www.afabrb.org / E-mail: afabrb@gmail.com

Conselho Deliberativo:
Dorival Fernandes Rodrigues – Presidente
Maria José Bergo Demonte – vice-presidente
Eduardo Zacarias Neto
Luiz de Oliveira
Maria de Lourdes Batista

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

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

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

Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade
Desempenho 

no ano Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.044.758.630 0,74 8,20 107,61 IPCA + 5,61% a.a.

Plano CD-02 65.955.157 0,48 7,19 106,20 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 290.419.772 0,65 7,76 114,62 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 30.657.528 0,33 5,92 87,44 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 1.908.027 0,19 4,86 71,79 IPCA + 4,50% a.a. 

PGA 75.797.610 0,53 7,87 116,25 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: R$ 2.509.496.724

Superavit do mês de setembro/2018: R$ 7.976.890
Superavit acumulado até setembro/2018: R$ 100.876.730

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

ACOMPANHANDO OS 
NOSSOS INVESTIMENTOS

Para obter informações, mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, 
basta acessar o site www.regius.org.br, bem como o e-mail relacionamento@.
org.br, e verificar a situação de cada Plano de Benefícios e de  gestão administrativa 
(PGA). Vale a pena conferir!

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

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

Alugam-se 02 salas  

Torne sua festa ou encontros mais bonito ainda. Faça no Espaço 
do Cerrado. Aqui, tudo é bonito e aconchegante. É gostoso e bem 
diferente. Salão de Festas – Espaço do Cerrado fica aqui, na Rua 16, 
Ch. 472, Lago Oeste – DF.

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

SALÃO DE FESTAS – Espaço do Cerrado

Espaço do 
associado

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

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

CDB/RDB Saldo Rendimento do mês Rendimento Acumulado

Setembro/2018 439.022,14 - -

Outubro/2018 441.185,12 2.162,98 50.137,03

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Outubro / 18 => taxa do mês = 0,54

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

ESPECIFICAÇÃO Junho/2018 Julho/2018

1. Saldo em Caixa 947 1.051

2. Saldo em Conta Corrente 2.745 5.086

3. Saldo em Aplicações Financeiras 696.701 705.867

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 433.089 435.219

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 263.612 270.648

4. Imóvel 677.456 677.392

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

   4.2. Sala 121 e garagem nº 59 - Edifício Athenas 315.188 315.124

TOTAL 1.377.849 1.389.396

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de junho e julho de 2018.

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

Nossas fotos nos eventos da AFABRB 


