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Um dos grandes erros do ser humano é pensar que 
precisamos ser bem sucedidos em tudo na vida – no 
mínimo, profissionalmente, mesmo numa sociedade 
fragmentária e desajustada, como somos hoje. Não 
se avaliam aptidões, oportunidades e circunstâncias 
adversas que se interponham em nossos caminhos, 
mesmo sendo prudente admitirmos que em nossa 
jornada para as 
conquistas de su-
cesso, por vezes 
nos deparamos 
com dissabores e 
decepções – típi-
co da caminhada 
na busca de as-
censão e glória. É 
natural! Mas não 
se conta.

Como exem-
plo, podemos di-
zer que, de repen-
te, nos encontramos em uma encruzilhada com uma 
bifurcação – duas alternativas, apenas –. Em princípio 
não deveria ser muito difícil a tomada de decisão: “que 
via tomar, por onde ir”. Será que estamos passando 
por isso, hoje? Se é certo, deveríamos pensar que as 
dificuldades, aparentemente intransponíveis, podem 
nos remeter à obsessão por determinada coisa, a um 
nível de insanidade, a algo patológico que nos desen-
cadeia uma paixão insofreável contra a qual simples-
mente não podemos lutar. Sempre queremos que seja 
do nosso jeito. E aí entregamos a nossa própria alma! 
Combinemos, porém, que a lucidez nos adverte que a 
falta de ponderadas reflexões pode gerar perigos con-
sideráveis.

Contudo, se conhecemos bem o que nos define 
como pessoa, em termos de valores e crenças; o que 
nos caracteriza como personalidade coletiva; se te-

“Assim caminha a humanidade”
mos um papel e conteúdo muito bem definidos pe-
rante a sociedade, sabendo quem somos verdadei-
ramente, fica mais fácil caminhar em direção ao que 
desejamos ter e ser. Parece algo difícil no momento 
que vivenciamos!

Problemas persistem, entretanto, porque ainda 
temos quem nos impõe obediência, de forma incon-

troversa (muitos o 
chamam de siste-
ma). Tal como um 
cirurgião que nos 
imobiliza no leito ci-
rúrgico para realizar 
o que ele acha ou 
o que quer. Nesse 
momento, ele toma 
as decisões sobre 
nossas vidas, sem 
que, ao menos, te-
nhamos ideia se 
elas estão certas ou 

não. Aí é que morremos de medo! Mas resta sempre 
a esperança de que, ao despertarmos, possamos ou-
vir o médico dizer: “fica tranquilo, deu tudo certo”! É 
notório que, a cada dia, estamos decidindo sem sa-
ber direito o que é certo ou errado. Estamos tentando 
penetrar um futuro sem luz que já bate em nossas 
portas – que já chegou – como nos dias de eleições 
que “temos” de votar – . Votar para alcançar o quê? 
O que queremos, afinal? Nesse contexto, a ótica ain-
da não nos trouxe solução dos questionamentos. 
Permanece a escuridão insidiosa e inabalável. Até 
quando viveremos assim? São, pois, questões que 
relutam em persistir.

Todavia, obedeçamos aos imperativos de civili-
dade! Abracemos o que vier, por força de um velho 
argumento, o maior exercício de cidadania: o VOTO! 

“Assim caminha a humanidade”!
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OS QUE LUTAM

Há aqueles que lutam um dia; e por isso são muito bons; 
Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons; 
Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda; 
Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis.

(Bertolt Brecht)

Livro do Mês - Biblioteca AFA BRB 
Mais de 2000 títulos estão disponíveis para em-

préstimo na Biblioteca AFABRB, localizada no térreo 
do prédio do Sindicato dos Bancários de Brasília.

A nossa biblioteca conta com obras de varia-
dos temas do conhecimento. É sua. Leia in loco ou 
tome emprestados livros do seu interesse intelec-
tual. Vale a pena ver! E utilizar! 

A sinopse do Livro do Mês (Borboleta Ama-
rela, de Rubens Braga) está na versão on line  do 
AFAZeres, em  www.afazeres.inf.br

Encontro com Arte
Nosso ENCONTRO COM ARTE 

deste outubro está previsto para 
o dia 31 (quarta-feira), sob a res-
ponsabilidade da Professora Luzia 
Águida. O tema será ARRANJO 
DE SUCULENTAS EM FELTRO, do 
acervo Artes da Branca. Técnicas 
utilizadas: Confecção de Flores e 
elementos florais em feltro; Téc-
nicas de pintura esfumaçada; e 
técnicas de cartonagem.

Material utilizado: Feltro co-
res diversas; papelão reciclado; 
tinta para tecido cores diversas; 
fibra siliconada; cola branca e 
cola quente; pincéis; linhas de 
costura à mão; bolinhas de isopor 
(média e pequena); acrilon; arame 
encapado e arame fino; palitos de 
churrasco e pincéis.

Resumo do trabalho: Cortar 
papelão e feltro conforme moldes 
apresentados. Passar o arame en-
capado na cola branca e passar 
nas mini bolinhas de isopor, já 
pintadas, colocando em um su-
porte para secar. Enquanto isso 
vá colando as pequenas pétalas 
de feltro na bola central, forman-
do o miolo das suculentas. Em 
seguida, com a cola quente, vá 
fixando as duas camadas de pé-
talas, alternadamente, até termi-
nar cada flor. Reserve. Vire as 3 
lanças de São Jorge para o lado 
direito, fazer o enchimento com o 
auxílio dos palitos de churrasco 

e fechar ao final. Separe para a 
colagem final. O mesmo procedi-
mento deverá ser feito com as 5 
pedras, enchendo-as e costuran-
do as aberturas e, em seguida, fa-
zer um esfumaçado com as cores 
de tintas escolhidas, dando um ar 
mais realista às peças. Após pico-
tar as folhas alongadas, unir em 
duas colando com a cola quente e 
fazer a pintura lateral. Trespassar 
um arame fino pelas folhas dan-
do um formato ondulado. Prontas 
todas as peças, preparar a base 
de papelão forrando com o feltro 
marrom e, ao final, colar o aca-
bamento feito de feltro e acrilon. 
Chega o momento de montar, har-
moniosamente, o arranjo colando 
as lanças, flores, pedras e folhas 
e, finalmente, os pendões de “de-
dinhos de moça” que já deverão 
está secos.

Todas as alunas deverão levar 
sua tesoura que, nesta aula, será 
bastante utilizada.

Reflexão

Incentivo à Economia Solidária
A Economia Solidária é um jeito 

diferente de produzir, vender, com-
prar e trocar o que é preciso para 
viver. Enquanto na economia con-
vencional existe a separação entre os 
donos do negócio e os empregados, 
na Economia Solidária os próprios 
trabalhadores também são donos. 

São milhares de iniciativas eco-
nômicas, no campo e na cidade, em 
que os trabalhadores estão organi-
zados coletivamente: associações e 
grupos de produtores; cooperativas 
de agricultura familiar; cooperativas 
de coleta e reciclagem; empresas 
recuperadas assumidas pelos traba-
lhadores; redes de produção, comer-
cialização e consumo; bancos co-
munitários; cooperativas de crédito; 
clubes de trocas; entre outras. Entre 
os princípios da Economia Solidária 
estão a cooperação, a autogestão, 
a ação (motivação) econômica e a 
solidariedade.

O Associado da AFABRB José 
Ivan Mayer de Aquino – na condição 
de especialista em políticas públicas 
e gestão governamental do Ministé-
rio do Trabalho – estima que, dentro 
da Semana de Ciência e Tecnologia 
(de 15 a 21 de outubro), as experi-
ências e resultados das ações de 
fomento à economia solidária como 
forma de diminuição da desigualda-
de social serão compartilhadas com 
90 mil pessoas. A programação do 
evento coloca os visitantes em con-
tato com agentes da coleta de mate-
riais recicláveis e o projeto Cataforte. 

“Nosso intuito é colocar o público, 
constituído em grande maioria por 
estudantes da rede pública e privada, 
em contato com os catadores para 
conhecerem suas histórias e serem 
conscientizados sobre o impacto 
que a separação correta dos resí-
duos pode ter na vida de inúmeras 
famílias brasileiras”, explicou José 
Ivan.

 O lançamento de 33 planos de 
negócios sustentáveis, no âmbito 
do projeto Catafor te, aconteceu 
no dia 17 de outubro das 14h às 
16h, no auditório do Pavilhão de 
Exposições do Parque da Cidade 
e contou com a presença de cata-
dores atendidos pelo projeto, com 
impacto direto em mais de 30 mil 
pessoas – familiares e moradores 
das localidades onde as ações são 
realizadas.

Mais informações: (61) 2021-
5449 – Assessoria de imprensa / 
imprensa@mte.gov.br .
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Entre Aspas

“A paixão por ensinar e a von-
tade de transmitir o conhecimento 
são o que impulsionam a escolha 
em seguir a carreira de mestre, 
comemorada no dia 15 deste mês. 
Receber os alunos de braços aber-
tos não é algo tão simples, é voca-
ção. Vontade de fazer a diferença, 
influenciar a vida do ser humano 
desde pequeno, fazer parte do 
desenvolvimento da sociedade e 
ajudar na formação de caráter são 
algumas das razões que motivam 
os professores em acreditar na 
profissão e enfrentar os desafios.

“Dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) mostram que 
são mais de 2,2 milhões de pro-
fessores dando aula na educação 
básica brasileira. Mas o cenário da 
educação no país nao é homogê-
neo. É por isso, que cada profes-
sor sabe bem os triunfos e fracas-
sos do seu dia a dia. Além da velha 
discrepância entre ensino público 
e privado, cada região brasileira 
apresenta particularidade , o que 
faz desses mestres heróis da sua 
própria realidade.

“Segundo pesquisa dos edu-
cadores no Brasil, dois terços 
deles são do sexo feminino, com 
uma média de idade de 43 anos 
e 17 de carreira. É semelhante ao 
da professora Denise Montandon: 

Com 41 anos de idade e 20 de 
carreira, ela leciona no mesmo lo-
cal onde estudou quando criança, 
a Escola Classe 106 Norte. A pro-
fessora, que dá aulas para alunos 
do 4º ao 5º ano do ensino funda-
mental, diz que não se arrepende 
de ter escolhido a profissão e lem-
bra o que a levou a seguir a car-
reira. “Eu escolhi por idealismo, 
por vontade de fazer algo bom 
pelo mundo, por sentir que algo 
bom poderia ser ensinado aos 
seres humanos desde pequenos. 
Eu sempre pensei que as crianças 
precisavam ser bem formadas. 
“E quando eu percebi isso dentro 
de mim, tive toda a motivação do 
mundo para ser professora”, con-
ta Montandon.

“A vontade de lecionar tam-
bém pode pulsar no sangue de 
várias gerações. Professora há 
quase 30 anos, Cristiane Foly de 
Freitas, 47 anos, é filha de peda-
goga e se emociona ao falar do 
filho, que também decidiu seguir 
a profissão. “Ele é formado em 
Estatística. Mas, um dia, ele falou 
pra mim que queria ser professor. 
No início, eu me espantei, porque a 
gente sabe que a nossa profissão é 
muito difícil, mas eu fiquei tão feliz. 
Jamais deixaria de recomendar mi-
nha profissão, ainda mais ao meu 
filho”, diz.

“Dia do Professor – A vocação de ensinar” 01/11 
ALMERINDA FERNANDES DE SOUSA 
ANTÔNIO LOURÊNCO DOS SANTOS 
CÉSAR AUGUSTO MOTA E SILVA 
SÔNIA APARECIDA SOARES CHAVES 
TERESINHA MARIA DA CRUZ ROCHA 
02/11 
BENEDITO SENA ASSUNÇÃO 
ISNALDO DA SILVA ROSA FILHO 
SANDOVAL DA SILVA ROCHA 
03/11
ADUA BARRETO 
DAYSE ALVES CAMPOS
RAIMUNDO LUIZ CAMPOS ORNELAS
04/11
DALMO LUIZ DE OLIVEIRA 
JOSÉ DE ASSIS CASTRO 
VILMA GOMES SANT’ANNA 
05/11
CLÉSIO DE OLIVEIRA PEREIRA 
ODAIR SILVA PEREIRA 
06/11
FLÁVIA TAVARES BELEZA
JANNE BRAGANÇA DA COSTA
07/11
IARA SOARES P. VASCONCELOS 
ODETH DULCE SILVA 
WILSON GONÇALVES CAIXETA 
08/11
EDIRSON ALVES PORTO 
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS 
09/11
ANTÔNIO BERNARDINO ALMEIDA CARVALHO
GENILTO GONÇALVES DE SIQUEIRA 
10/11
EDIR TOLENTINO S DE FIGUEIREDO 
LUINI ANTÔNIO MONTEIRO GODOI
11/11
JOSÉ NETO DE SOUZA 
WALTERCIDES JOSÉ FERREIRA
12/11
FRANCISCO ALBUQUERQUE DE MELO 
REGINA PINTO SARAIVA 
WANDER LÚCIO BORGES 
13/11
JOSENI ANDRADE GODOI
14/11
JOÃO CARNEIRO DE ALMEIDA
JORGE LUIZ ABREU DE SOUZA 
PAULO AFONSO SALES MENDES 
ZILMA DE JESUS R. CABRAL FRANÇA 
15/11
ALBERTO CASTILHO DE SIQUEIRA
CLAUDETH LEMOS RIBEIRO
16/11
CARLOS AUGUSTO CARVALHO CUNHA 
HÉLIO BATISTA DE ALMEIDA 
17/11
ANTÔNIO SEMOTO 
19/11
LUIZ DA SILVA
20/11
DINA MARIA FONSECA DE MEDEIROS
21/11
DYOWAL EVER MELO DE FIGUEIREDO
23/11
ANTÔNIO CARLOS ALVES 
ILZA DE ABREU SANTOS
JOSÉ DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
JOSÉ LEÔNIDAS DE MEDEIROS 
24/11 
ALAIR JOSÉ MARTINS VARGAS 
CELIA BELTRAO DE OLIVEIRA MENDES 
MILTON MENDES NASCIMENTO 
25/11
LÚCIA DE ALVARENGA BRITO ARAÚJO
MARIA ANTÔNIA PAIVA ARAÚJO
WATERLOO FERREIRA GUIMARÃES 
27/11
RENATO ALVES CAMPOLINO
28/11
EVANITO AMERICANO DO BRASIL 
JOSÉ FLÁVIO RABELO ADRIANO
29/11
LUIZ SÉRGIO NAVES 
MARGHERITA DINIZ ALVEZ 
MARILENE SAMPAIO DE SOUZA 
SEBASTIÃO CARLOS DE REZENDE 
WANDA FERREIRA BARROS
30/11
JANE DE OLIVEIRA 
VILMA VALDIVINA DE OLIVEIRA

“A coordenadora de educação 
da Unesco no Brasil. Rebeca Ote-
ro, afirma que o professor faz parte 
da base do cenário educacional, 
por isso, tem extrema importância 
social. “Ele é uma figura central da 
qualidade educacional. Se o profes-
sor não está presente, não há edu-
cação. Esses profissionais viram 
verdadeiros heróis, porque enfren-
tam situações complexas, muitas 
vezes, sem apoio” comenta Otero”.

(Fonte: Correio Braziliense, 
de 15/10/2018).

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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Contribuições 
Extraordinárias 
Plano BD-01 

Dedução IR

A Solução de Consulta COSIT 
nº 354  – de 07/07/2017, da Secre-
taria da Receita Federal – deu uma 
nova interpretação para o cálculo do 
Imposto de Renda Redito na Fonte 
(IRRF), determinando que as con-
tribuições extraordinárias não sejam 
consideradas como parcela dedu-
tível da base de cálculo. Assim, a  
Regius informa que a partir de ou-
tubro /2018 os Participantes Assis-
tidos/Pensionistas e Ativos do Plano 
BD-01 não terão dedução da base de 
cálculo do Imposto de Renda no que 
se refere às contribuições extraordi-
nárias, acarretando um aumento no 
IRRF descontado em contracheque 
dos Participantes.

Com relação às contribuições 
normais, o tratamento tributário não 
muda, ou seja, continuam sendo 
deduzidas da base de cálculo do 
Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF).

Por fim, é importante ressaltar 
que as decisões emanadas das So-
luções de Consulta da Secretaria da 
Receita Federal têm caráter vincu-
lante, o que obriga a Regius a cum-
pri-las, sob pena de sanções para a 
Entidade.

Os canais de atendimento para 
esclarecimentos adicionais aos Par-
ticipantes são: (61) 3035-4400 e  
relacionamento@regius.org.br

Em reunião reali- 
zada no dia 5 de  outu-
bro/2018, na sede das 
Regius com presença 
dos Conselheiros De-
liberativos e da Dire-
toria Executiva, o Pre-
sidente do Conselho 
Deliberativo da Entida-
de, Romes Gonçalves 
Ribeiro, deu posse 
aos novos membros 
do Conselho, eleitos 
pelos participantes 
ativos e assistidos 
vinculados aos Planos 
de Benefícios admi-
nistrados pela Regius, 
em processo eleitoral 

Novos Conselheiros são
empossados na Regius

Douglas (no alto) e Helsinho assinam os termos de posse 
como Conselheiros Deliberativos da Regius.

Seminário “Compliance” na 
Previdência Complementar

A OAB-DF realizou, em Brasília, no dia 09/10/2018 SEMINÁRIO 
SOBRE “COMPLIANCE NA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Formulou 
convite à AFABRB para participar de importante evento.  A AFA indicou 
o colega ALIOMAR CARVALHO DE JESUS, considerado, entre outros, 
um associado bastante qualificado sobre o tema previdência comple-
mentar. Foram desenvolvidos temas variados sempre apresentados 
pela Comissão de Legislação Anticorrupção da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. Nosso representante no Seminário colheu as melhores 
impressões, além de ensinamentos oportunos e atuais, adequados à 
Previdência Complementar, de modo geral.

Ressaltamos mais uma vez que 
os colegas associados que não 
recebem seus benefícios do INSS 
pelo BRB (O BANCO DA NOSSA 

PORTABILIDADE DOS 
BENEFÍCIOS DO INSS

CONTA!), podem solicitar a portabilidade do crédito desse benefício 
para uma das agências do Banco. Informamos, a seguir, as regras para 
tal procedimento, 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.

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.

Aposentados do BRB ainda podem ajudar 
na Educação Financeira de jovens do DF

Todos os educadores que participarão do Projeto de Educação 
Financeira para alunos da Rede Pública de Ensino, ministrando pa-
lestras, foram devidamente capacitados pela Central de Treinamentos 
do BRB. O Projeto é coordenado pelo Instituto BRB, por meio de par-
ceira com a Secretaria de Educação do DF, assinada no dia 28 de junho 
de 2018, com vigência até junho de 2020 Nossos colegas aposentados 
que tiverem interesse em atuar nas salas de aula, como educadores 
financeiros voluntários devem entrar em contato com o Instituto BRB 
pelo telefone (061) 3412-8007. Email: secas@institutobrb.org.br .  
Site: www.institutobrb.org.br .

democrático e participativo, que contou com a inscrição de 4 chapas 
mistas, cada qual composta por um membro Ativo e Assistido. 

O período de votação aconteceu do dia 26 até o dia 28/09. A Chapa 4 
foi a vitoriosa, elegendo como Conselheiro Efetivo DOUGLAS SCHMEISK 
RIBEIRO e Conselheiro Suplente HELSON RICARDO SIMÃO SOUZA – 
Helsinho. Eles cumprirão mandato tampão, até o dia 16/06/2019. 
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Rede de apoio contra o câncer de mama
Com 10 anos de existência no 

Brasil, a campanha Outubro Rosa 
ressalta a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce no 
combate ao câncer de mama, com 
ações simultâneas em todo  País, 
incluindo a iluminação de prédios 
públicos com a tonalidade que mar-
ca a campanha. Distrito Federal, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul são algumas unidades da Fe-
deração com programação prevista.

Com a frase #CompartilheSu-
aLuta, a campanha em 2018 deci-
diu estimular a formação de redes 
de apoio, mostrando que pacientes 
e familiares podem encontrar su-
porte e informações em organiza-
ções não governamentais (ONGs) 
e junto a outras pessoas que, por 
terem enfrentado a mesma luta, en-
tendem bem dessa realidade.

Segundo divulgado pelo jornal 
Correio Braziliense, “o Instituto Na-
cional de Câncer José Alencar Go-
mes da Silva (Inca) estima 59,7 mil 
novos casos de câncer de mama 
no Brasil em 2018”. A doença co-
mumente costuma atingir mulheres 

Saúde BRB
Telefone 

para acionar o 

Vida UTI - Móvel:

(61) 3248-3030 

QUEM 
DOA SANGUE 

TAMBÉM 
DOA VIDA

 Informe-se sobre o 
hemocentro mais 
próximo a você
saude.gov.br/ 

doesangue

A SAÚDE BRB é uma operado-
ra de planos de saúde, classificada 
como autogestão sob a modalida-
de de contratação empresarial co-
letiva, sem fins lucrativos, pessoa 
jurídica de direito privado e multi-
patrocinada pelas empresas que 
compõem o Grupo BRB. O custeio 
é baseado no princípio do mutua-
lismo e da solidariedade.

Autogestão é a modalidade na 
qual é classificada uma operadora 
de saúde ou empresa que se res-
ponsabiliza pelo plano privado de 
assistência à saúde, destinado, ex-
clusivamente, a oferecer cober tura 
aos empregados ativos de uma ou 
mais empresas, associados inte-
grantes de determinada categoria 
profissional, aposentados, pen-
sionistas ou ex-empregados, bem 
como a seus respectivos grupos 
familiares definidos, sem finalidade 
lucrativa. É o sistema dominante 
nas empresas estatais e órgãos da 
administração pública.

Na autogestão, a abrangência 
da assistência à saúde é maior, e 
melhor a qualidade dos serviços 

a par tir dos 35 anos de idade, ten-
do os seus riscos aumentados a 
par tir dos 50 anos.

Desde o dia 01/10/2018, o 
aplicativo MAMAtch, que faz par te 
da campanha, foi colocado à dis-
posição para ser baixado no site 
www.compartilhesualuta.org/ma-
match/login. 

O nome MAMAtch é uma refe-
rência aos apps de relacionamen-
to, contudo a nova plataforma é 
voltada ao universo do câncer de 

mama. Ao criar o perfil, é possível 
selecionar a categoria do usuário 
(paciente, familiar, profissional de 
saúde, ONG, entre outros). Na na-
vegação, também pode-se tirar dú-
vidas com um atendente vir tual da 
Federação Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Apoio à Saúde da 
Mama (Femama), encontrar a ins-
tituição de apoio mais próxima e 
receber notificações referentes a 
novidades, direitos e formas de se 
engajar com a causa.

Vantagens de um Plano de Autogestão

prestados, geralmente com custos 
menores que os praticados pelos 
demais segmentos da saúde suple-
tiva. Entre outras vantagens, estão: 

• Gestão compartilhada, que 
garante pagamento dos serviços 
médicos e hospitalares efetivamen-
te utilizados; 

• Flexibilidade no gerencia-
mento dos recursos, possibilitando 
melhor relação custo/qualidade 
dos serviços contratados e o ade-
quado controle dos gastos;

• O sistema prioriza os benefi-
ciários em todas as suas decisões, 
com atenção integral e preventiva, 
o que contribui de forma decisiva 
para o bom atendimento ao usuário 
e a significativa redução de custos;

• A ofer ta de programas de 
atenção à saúde, relacionados a 
grupos de usuários em condições 
de risco ou por tadores de patolo-
gias específicas, também está pre-
sente na assistência prestada pelas 
autogestões; 

• Prevalece o regime mutua-
lista e solidário, que possibilita a 
geração de fundo financeiro co-
mum, para atendimento a todos os 
par ticipantes de forma indistinta, 
independentemente do valor das 
contribuições ou demandas de as-
sistência individuais

Central de Atendimento Saú-
de BRB - (61) 3325-1666, Distrito 
Federal; 0800 61 0466, outras lo-
calidades. 

Sob a coordenação da Clí-
nica Saúde BRB, o Projeto Bem 
Viver vem esclarecendo muitas 
dúvidas para melhoria da quali-
dade de vida.  Este ano já foram 
abordados nas palestras temas 
sugestivos, atuais e oportunos, 
tais como: PREVENÇÃO NA 
ORTOPEDIA, MITOS E VERDA-
DE SOBRE A TIREOIDE, CAR-
DIOLOGIA e, o último, sanidade 
mental MENTE SAUDÁVEL, 
CORPO SAUDÁVEL, encontro 
do dia 28/09/2018. Aguarde-
mos o próximo encontro e res-
pectivo tema.      

Lembramos que a Clínica 
Saúde BRB  tem especialistas 
em diversas áreas. Endere-
ço: SGAS Quadra 902, Con-
junto B, Entrada A, Sala 215, 
Ed. Athenas e Contatos: (61) 
3029-6363 e clinica@clinica-
saudebrb.com.br
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Quadro Resumo

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade
Desempenho 

no ano Meta/Benchmark

No mês No ano

 Plano BD-01 2.034.756.406 0,61 7,41 102,49 IPCA + 5,61% a.a.

Plano CD-02 65.326.661 0,59 6,67 103,09 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CV-03 286.185.895 0,64 7,06 109,12 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-Metrô-DF 29.880.310 0,49 5,57 86,09 IPCA + 4,50% a.a.

Plano CD-05 1.796.491 0,43 4,66 72,02 IPCA + 4,50% a.a. 

PGA 75.454.715 0,72 7,30 112,83 IPCA + 4,50% a.a.

Patrimônio Consolidado: R$ 2.493.400.478

Deficit do mês de Agosto/2018: R$ 3.269.235
Superavit acumulado até Agosto/2018: R$ 92.899.840.

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

Fica no Condomínio Eco-Vila Santa Branca (condomínio ecológi-
co), entre Anápolis e Goiânia, no município de Teresópolis, a 30km 
de Goiânia, sendo casa  com 250m2, terreno de 1.800m2, formado 
em pomar. Valor: R$600.000,00. Tratar com Léa: (62) 98197-5817.

Casa de campo à venda 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA AFABRB (em R$1,00)

CDB/RDB Saldo Rendimento do mês Rendimento Acumulado

Agosto/2018 437.165,33 - -

Setembro/2018 439.022,14 1.856,81 47.974,05

FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL – Taxa Mensal (%)
Setembro / 18 => taxa do mês = 0,38

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

ESPECIFICAÇÃO Maio/2018 Junho/2018

1. Saldo em Caixa 172 947

2. Saldo em Conta Corrente 9.237 2.745

3. Saldo em Aplicações Financeiras 718.387 696.701

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 430.776 433.089

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 287.611 263.612

4. Imóvel 677.392 677.456

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

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

TOTAL 1.405.188 1.377.849

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de Maio e Junho 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 


