
 

 

 

  

 
 

         Calendário de Pagamentos e Assembleias para 2018 
 

 

 
 

MÊS 

DATAS 
PARA 

PAGAMENTOS 

DATAS 
DAS 

ASSEMBLEIAS 

Dezembro/2017 12/12/17 a 10/01/2018 17/01/2018 

Janeiro/17 11/01 a 15/02 22/02 

Fevereiro 16/02 a 12/03 19/03 

Março 13/03 a 10/04 17/04 

Abril 11/04 a 10/05 17/05 

Maio 11/05 a 11/06 18/06 

Junho 12/06 a 10/07 17/07 

Julho 11/07 a 10/08 17/08 

Agosto 13/08 a 10/09 17/09 

Setembro 11/09 a 10/10 17/10 

Outubro 11/10 a 12/11 21/11 

Novembro 13/11 a 10/12 17/12 

Dezembro/2018 11/12 a 10/01/2019 17/01/2019 

 

Atenção!   
 

• Os consorciados com cotas não pagas até o vencimento não concorrerão à 
assembleia. As cotas estarão sujeitas a reajuste no valor vigente no dia do 
pagamento, acrescidas de multa moratória de 2% e juros de 1% a.m. pró-rata.  

  

• Caso o vencimento coincida com sábado, domingo ou feriado, será transferido 
para o primeiro dia útil posterior. 

 

• Os pagamentos poderão ser realizados no Caixa da AFBNDES, de 2ª a 6ª feira, 
das 10h às 17h, ou por meio de boleto. 

 

• Boleto para pagamento no Banco - os consorciados que não receberem os 
boletos do consórcio postados via Correios, até 48 horas de antecedência da data 
do vencimento, que é todo dia 10, poderão solicitar os mesmos, no Setor de 
Atendimento da AFBNDES, pelo telefone 2532-0163 ou pelo e-mail 
afatendi@afbndes.org.br. 

  
• As assembleias serão sempre realizadas às 12h, na Av. República do Chile, 

100, sobreloja-mezanino (Sede da AFBNDES), Centro, Rio de Janeiro, RJ. 
 
• Resultados, informações e divulgações das assembleias dos grupos de 

consórcio da AFBNDES serão comunicados no jornal Vínculo, no nosso site e nos 
quadros de aviso da AFBNDES. 

• O jornal Vínculo é distribuído semanalmente para os sócios “E” lotados no 
Edserj e nas representações. Para os sócios “A” e “E” aposentados do BNDES e 
para os sócios “B”, “C”,  e “I”, o jornal é disponibilizado on-line. 


