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Neste mês de abril de 2022 fez 10 meses que a AFABRB pas-
sou a funcionar provisoriamente na antiga sede do BRB, no Se-
tor Bancário Sul. Falando assim, a gente pensa: “Nossa! Como o 
tempo voa!”

Há de se pensar na abordagem científica do físico Albert 
Einstein, que disse: “O tempo é relativo e não pode ser medido 
exatamente do mesmo modo e por toda a parte”, referindo-se à 
expressão matemática em que o tempo depende do referencial em 
que o mesmo é medido.

Albert Einstein viveu um período de incertezas, na época da 
Segunda Grande Guerra Mundial, mas jamais perdeu a esperança 
em seus propósitos, trabalhando pelo progresso científico, embo-
ra soubesse da “instabilidade” humana, através dos séculos.

Voltemos, pois, a falar sobre a “relatividade do tempo”, no 
nosso caso. Neste “quase um ano” em que a  AFABRB está fun-
cionando na antiga sede do Banco, justiça seja feita: o ambiente 
é excelente e nos sentimos em casa, com todo o apoio da direção 
do BRB nesta acolhida!

Com relação à volta para o endereço na EQS 314/315, no pré-
dio do Sindicato dos Bancários, o prazo estimado para término da 
reforma sofreu alteração, com paralisação temporária das obras, e 
não temos uma data definida. Mas desde a mudança,  em  julho de 
2021, ficou acertado que voltaremos para a EQS 314/315 assim 
que a reforma do prédio do Sindicato dos Bancários terminar. Afi-
nal, será na volta  para a EQS 314/315 que pretendemos retomar as 
aulas de artesanato do “Encontro com Arte” e reabrir a Biblioteca 
da AFABRB, numa espécie de sinalização de “volta à normalidade”, 
palavra que tem se tornado  “referencial psicólogo de tempo” para 
toda sociedade.

Desde o início da pandemia, segundos, horas, dias, sema-
nas, meses, um ano, dois anos... Enfim, “o tempo não pode ser 
medido exatamente do mesmo modo e por toda a parte”. Eis que 
a lógica matemática de Einstein também pode ser aplicada às 
sensações humanas!

Neste “quase um ano” funcionando num endereço “provisó-
rio”, além de ver surgindo diversas variantes do coronavírus no 
mundo todo, tivemos o aumento de casos de dengue no DF, cepas 
H1N1 e H3N2 (gripe) no Brasil e até guerra na Europa. Claro, não 
importa onde estivéssemos, essas coisas estariam acontecendo, 
infelizmente. É a tal “instabilidade humana”. Para muita gente, vá-

rios acontecimentos atípicos que vêm surgindo e se prolongando 
parecem anunciar o “fim dos tempos” ou a instauração de uma 
“incerteza interminável”... Porém, estejamos firmes!

De um jeito ou de outro a gente vai superando as dificuldades, 
dia após dia. E veja só! Nossa querida capital completou 62 anos 
com mais alegria em 2022, bem melhor que na “comemoração” de 
2021. As mensagens de otimismo no dia 21 de abril, aniversário 
de Brasília, nos fizeram relembrar de toda trajetória dos regio-
bancários, nossos colegas, que ajudaram a construir sonhos, 
com o BRB, o “Banco da Nossa Conta”, sendo um grande agente 
do desenvolvimento regional.

Com a experiência de vida que temos, reunidos em uma As-
sociação de regiobancários aposentados, saudamos os colegas 
da ativa e todos os moradores de Brasília, Capital (inabalável) da 
Esperança!

A união nos dá força para seguir nossos propósitos, orgulhosos 
das ações positivas do passado, na certeza de que o presente nos 
pertence e que o futuro será o legado de nossa perseverança.

Saudações!
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A relatividade do tempo

Imagem: Detalhe do quadro Persistência da Memória, obra do pintor surrealista 
Salvador Dalí
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Aluguel de apartamento  
no Guará
QI 8 do Guará I, recém-reformado, es-
tado de novo, piso em porcelanato, 2 
quartos, 2 banheiros, vazado. Valor do 
aluguel: R$ 1.300,00. Contato pelo fone: 
(61) 999728453.

Aluguel de salão de festas
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.  
Contatos com Elizabeth Borges de 
Farias pelos telefones (61) 9.9988-
0712 / 9.9655-3232 / 3368-3665. 
Veja o site: www.espacodocerrado.com. 

Máscaras artesanais 
Nosso ENCONTRO COM ARTE se-

gue suspenso  por causa da pandemia 
do novo coronavirus. De casa e com sau-
dades dos encontros mensais, a profes-
sora Luzia Águida continua produzindo 
máscaras de proteção. Os pedidos dos 
novos modelos podem ser feitos pelo 
WhatsApp (61) 99552-9882. 

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, gratuitamente, neste espaço. Contatos: 
(61) 3245-6876 / 3345-0490. 

Vendo linda chácara  
de 60.000m²
Toda reformada, com casa, salão 
de festas, churrasqueira, piscina 
aquecida, curral, pomar,córrego, etc. 
Próxima a Luziânia. Contato: (61) 
99654-5939 e (61) 3536-6229 – 
ESTER DO AMARAL POSSELT. 

Biblioteca AFABRB 
Lembramos também que, por 

motivo de mudança provisória da sede 
da AFABRB para o Edifício Brasília (lo-
calizado no Setor Bancário Sul, assun-
to já divulgado nos diversos meios de 
comunicação da Associaçãol), nossa 
biblioteca permanece desativada por 
período indeterminado . 

Galeria de fotos 
Aguardamos e contamos com a 

adesão de todos vocês, por se tratar de 
algo muito importante para todos nós. 
As imagens recebidas serão postadas 
no site da Associação, no qual você 
já pode conferir algumas fotos nos 
eventos da AFA.   Contatos: e-mail: afa-
brb@gmail.com – Fones: (61) 3245-
6876 / 3345-0490. 

Ainda falta um tempo considerável para o  pe-
ríodo das festas juninas, mas decidimos falar rapi-
damente sobre a origem dessa tradição, enquanto 
continuamos na expectativa de podermos realizar 
o “ARRAIÁ” DA AFABRB em 2022.

Uma das explicações para as celebrações ju-
ninas tem a ver com a famosa Fogueira de São 
João. Santa Isabel teria combinado com Maria, 
mãe de Jesus, acender uma fogueira para avisar 
sobre o nascimento de João, seu filho. A prática 
de acender fogueiras na véspera do nascimento 
de São João foi trazida para o Brasil pelos jesuítas, 
precedendo o que viria se tornar uma grande festa 
do povo brasileiro.

Com o correr do tempo, as festas juninas nem 
sempre recordam sua origem religiosa, mas a ale-
gria da Fogueira de São João, anunciando boas 

novas, permanece contagiante. Relembrando essa 
alegria, e imaginando uma fogueira simbólica a 
iluminar nossos caminhos de volta à “normali-
dade”, cada vez mais estamos empenhados em 
conseguir retomar o “ARRAIÁ” DA AFABRB em 
2022. Como foi dito na edição passada do AFA EM 
FOCO, nossa festa junina (suspensa em 2020 e 
2021 por causa da pandemia) tem grande possibi-
lidade de ser realizada este ano. Até já agendamos 
uma data na mansão MM.

Se tudo der certo (havendo confirmação con-
fiável do controle da Covid-19), nosso ARRAIÁ 
será no dia 18 de junho. Salve está data! Em bre-
ve, voltaremos a falar sobre o assunto, nos diver-
sos canais de informação da AFABRB.

Queira São João que consigamos confirmar 
o nosso “ARRAIÁ” 2022!

‘‘Arraiá’’ da AFABRB: uma chama acesa!

Avise pra turma toda! Já se passaram quatro meses e alguns 
colegas ainda não receberam o crédito do Abono de Natal conce-
dido em  2021 (R$ 160,00 em conta de cada associado), porque 
muitos filiados não têm conta no BRB e sim em outros bancos. 
E ainda, muitos dos que tinham conta no BRB estavam com seus 
dados desatualizados, inclusive a própria conta bancária. Da mes-
ma forma, é preciso atualizar cadastros junto à AFABRB. Para isso, 
a fim de facilitar a comunicação com a Associação, peça que suas amigas 
ou amigos associados (meio distraídos) entrem em contato com a gen-
te pelo e-mail afabrb@gmail.com ou pelos telefones (61) 3345-0490 / 
3245-6876.

ATENÇÃO! É muito importante renovar  
cadastros de contas bancárias no BRB! 
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O valor do vale-brinde é de R$ 200,00 (duzen-
tos reais). Em abril a sorteada foi Márcia de 
Mello Freitas , aniversariante do dia 19.

Atenção, Associado! 
AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

Ucrânia: “Outra Lista de Schindler (?)”

“ELE AJUDOU A SALVAR 240 
CRIANÇAS – Uma guerra costuma 
ser feita de dor e de sofrimento, 
mas também de atos de heroísmo. 
Yuri Gordienco, 48 anos, rejeita o 
título de herói. Graças a ele, 240 
crianças ucranianas estão vivas e 
em segurança. “Eu me sentia res-
ponsável por elas. Apenas cumpri 
com o meu dever cívico”, afirmou 
ao Correio o presidente da Acade-
mia Internacional de Proteção dos 
Direitos Humanos, uma organiza-
ção não governamental baseada 
em Kharkiv (Leste). Yuri retirou 
as crianças de seis orfanatos sob 
risco de bombardeio, em Kharkiv, 

01/05 
AGALAIS DOS SANTOS BATISTA
ARLENE ARDERUCIO DE BARROS                                  
DELIA WANDERLEY DE SOUSA 
ROSANGELA CUSTÓDIA DA SILVA                        
02/05 
JOSE MENDONCA MENDES                                        
LAECIA DA SILVA LELIS 
MARIA DE LOURDES KRUCHAK                                    
MARIA GORETE MELO ARAUJO ALVES         
03/05
JAIRO VALADAO ROSA    
05/05
KATIA THEREZA BESSA
MARIA CÂNDIDA CALDAS BORGES
06/05 
DALVIO FRANÇA GONTIJO                                       
JACQUELINE RODRIGUES NUNES 
MARIA ROSENDA VIEIRA BARBOSA
07/05
HELIO GALDINO                                               
IVAN RODRIGUES RIBEIRO
ROSANE   VIEIRA PASSONI                                                                    
09/05 
EDSON LUIZ DA SILVA
FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO NETO                                             
10/05 
DILCE DA COSTA PEREIRA                                      
MARIA ALICE DE CARVALHO E SILVA
MARIA IZABEL DE FARIA CARDOSO  
11/05
GENES LOPES DE ALMEIDA                                      
JAIR GONCALVES DA SILVA                                     
MARIA PATROCINIO PEREIRA CASTRO                                  
12/05
DJALMA FRAZAO DE MORAIS
FERNANDO ANTONIO PUNTEL FERREIRA   
13/05 
ANNA NELI MOTTA                                             
DANIEL DE FREITAS 
JOAO LUCIO DE CAMPOS 
MARIA DE FATIMA MARTINS FRAZAO
14/05
CICERO ROSA DO NASCIMENTO                                   
CLEONICE DA ROCHA PACHECO 
JOAO BATISTA DE SALES
VERONICA DE GODOI 
WALTER RODRIGUES DE SOUZA
15/05
ANA LÚCIA CAMPOS
EUFRASIO JOAQUIM BICALHO                                    
ROMES GONCALVES RIBEIRO
SEBASTIAO ALVES 
16/05
AGUR LOPES DE OLIVEIRA                                      
CARLOS MAGNO INACIO DA SILVA                                
MÁRCIO SEBA GARCIA 
MARIA TEREZA FRACASSO  
17/05 
MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA 
VALDIVINO FIRMES FERREIRA
VICENTE PAULO RIBEIRO CASTRO 
18/05 
CIRO BARRETO DE MATOS                                       
LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS 
MARIA LUCIA DA MOTA P PERILLO                               
SILVIO DE SOUSA MATOS                               
19/05 
MAILDA DA SILVA DELGADO 
TEREZINHA FRANCISCO BENTO VIEIRA
20/05 
MANUEL CAMELO MENDES                         
22/05 
FRANCISCA MARIA TELES BENIGNO
RITA DE CÁSSIA FERREIRA COSTA 
SONIA MUNDIM CARDOSO 
23/05 
JOÃO LUIZ DE JESUS LIMA
24/05 
CINIBALDO VIEIRA MARQUES                                    
LILIANE FERREIRA PORFÍRIO 
ZILCA PEREIRA MONTEIRO DE CASTRO
25/05 
LINDA LUCIA ALVES                                         
ROSA HERCILIA DE SAMPAIO SOARES                         
26/05 
BERNARDO JOSÉ SPINDOLA
THEREZA CHRISTINA PAES LOUREIRO
27/05 
GISELLA MARIA ORSINI
PAULO SERGIO BRAVIM                                         
SILAS PEDRO DA SILVA 
WALDEMIRO SOARES DE ANDRADE                         
28/05 
ANTONIO EPAMINONDAS L DA SILVA
MARIA DA CONSOLAÇÃO TEIXEIRA DE SOUSA 
MARLISE DA SILVA SANTOS
29/05
MARIA JOSE SILVEIRA DO NASCIMENTO
MARIA TEREZA BALDEZ DA SILVA
VANDERLANDO MARTINS BORGES                           
30/05
MARIA DE LOURDES BATISTA
NELSON VALADAO ROSA  
31/05
MARIA ASSENCAO FERREIRA NERY

nas reuniões, ofuscadas por denúncias sobre 
suposto envenenamento do oligarca russo Ro-
man Abramovic e de dois representantes ucra-
nianos.

[...] Depois de reunião em Kiev, no início 
do mês, o bilionário dono do clube de futebol 
inglês Chelsea e os negociadores apresentaram 
sintomas, como olhos vermelhos e lacrimejan-
tes, além de descamação do rosto e das mãos. 
A informação foi divulgada pelo The Wall Street 
Journal. No entanto, a agência Reuters citou 
uma fonte de inteligência dos EUA que descar-
tou exposição ao veneno e culpou “fatores am-
bientais”. No domingo, o presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky, admitiu que a questão da 
“neutralidade” da Ucrânia tem sido examinada 
de forma “cuidadosa”.

“Enquanto se preparava para nova tentativa 
diplomática, a Rússia intensificava os bombar-
deios em várias regiões da Ucrânia, e o Reino 
Unido acusava Moscou de enviar mil homens 
do Grupo Wagner ao Donbass. O exército de 
mercenários teria sito criado sob fachada de 
uma empresa de segurança privada, pelo oli-
garca russo Yevgeny Prigozhin. O Grupo Wag-
ner é suspeito de tortura e de execuções sumá-
rias na Síria, onde agiu em defesa do regime 
Bashar Al-Assad”.

(Fonte: Correio Braziliense, 
Caderno Mundo, de 29.03.2022).

A AFABRB, na condição de entidade de 
caráter associativo, sente-se no dever de ex-
pressar ideias e sentimentos de interesse geral. 
Assim, em certas ocasiões, pretende despertar 
em seus associados aquele velho e salutar sen-
timento de indignação e até de revolta! Destar-
te, vez por outra, ela divulga no AFA EM FOCO 
matérias já publicadas na mídia – aquelas  pon-
tuais, de oportunidade. 

“Ativista de Kharkiv, no Leste da Ucrânia, resgatou menores de orfanatos e levou-os até 
Chernivtsi, a 1.400km. Ao Correio, ele disse que cumpriu com o dever cívico. Mortos em 
Mariupol podem passar de 5 mil. Negociadores retomam a diplomacia”.

(Crédito foto: Yuri Gordienko/Divulgação). Yuri Gordienko,  é 
presidente da Academia Internacional de Proteção aos Direitos 
Humanos, uma organização não-governamental baseada 
em Kharkiv (Leste).

e colocou-as dentro de carros e ônibus que 
atravessaram a Ucrânia. Foram 11 viagens de 
1.400km, cada, perfazendo o total de 30.800km 
(ida e volta).

“O roteiro incluiu as cidades de Poltava, 
Kropynytskyi e Vinnytsia, antes de chegarmos a 
Chernivtsi. Toda a viagem se baseou no toque de 
recolher, para que em cada localidade as crian-
ças tivessem um lugar para descansar, comer e 
passar a noite”, explicou Yuri, Foi  uma missão 
de alto risco. “Estivemos sob fogo por duas ve-
zes em Kharkiv. Felizmente sem feridos”, relatou 
o ativista. O resgate teve início nos primeiros 
dias de guerra. A mais recente viagem ocorreu 
na última sexta-feira. “Estou um pouco exausto, 
mas a responsabilidade pela vida dessas crian-
ças me dá força. Assumi esta responsabilidade 
e continuarei a fazer isso”, acrescentou Yuri.

“A história dele se confunde com a dos pe-
quenos ucranianos. Yuri nasceu em Sukhumi, 
na Geórgia. Em 1992, durante a Guerra na Abe-
cásia, fugiu para Kharkiv. “Naquela época, aos 
18 anos, tornei-me  um imigrante e precisei da 
ajuda de estranhos. Pela segunda vez, a agres-
são da Rússia destruiu tudo em minha vida” 
disse. Em 28 de fevereiro, depois de ver o pai 
de  um amigo e  os dois cães serem queimados 
vivos, Yuri sofreu um ataque cardíaco. Pai de 
três crianças, sem notícias da família, fugiu do 
hospital e se refugiou na cidade de Chernivtsi, 
onde encontrou  forças para resgatar os órfãos.

“Negociações – Com certeza, mais de 140 
crianças dessa região já morreram na guerra, 
segundo Liudmyla Denisova, comissária de di-
reitos humanos do Verkhovna Rada (Parlamento 
da Ucrânia). Hoje, negociadores russos e ucra-
nianos retornam à mesa de negociações, em 
Istambul, para nova rodada de conversas pre-
senciais. A “neutralidade” da Ucrânia e o status 
de Donbass (região controlada por separatistas 
pró-Rússia, no leste) podem ser abordados 
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Parecer emitido 
no dia 15 de 
março de 2022 
aprova contas 
da AFABRB 

“O Conselho Fiscal da Associação dos 
Funcionários Aposentados e Pensionistas do 
BRB – Banco de Brasília S.A. – AFABRB, em 
conformidade com o art. 42, inciso III, do 
Estatuto Social da entidade, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias encaminhou 
o Balanço Patrimonial e demais Demonstra-
ções Contábeis referentes ao exercício findo 
em 31de dezembro de 2021”.

“À vista dos documentos apresentados 
pela Associação e analisados em reuniões 
realizadas ao fim do 1º tirmestre, quando 
verificou os meses de janeiro, fevereiro e 
março; 2º trimestre, (referentes à) abril, maio 
e junho; e 4º trimestre, quando verificou os 
meses de julho a dezembro/2021; o Conse-
lho Fiscal, por unanimdade, é de opinião de 
que as referidas Demonstrações Contábeis 
foram elaboradas de acordo com as práticas 
contáveis relevantes à situção econômico fi-
nanceira e patrionial da Entidade”.

“Adicionalmente, o Conselho, por una-
nimidade, manifesta-se favorável à apro-
vação das contas da AFABB, relativas ao 
exerrcício de 2021”.

Documento fac-símile

Assembleia Geral Ordinária 2022  
da AFABRB no auditória da AABR

Diferente de 2021  (quando se deu de 
forma remota),  em 2022 a Assembleia Ge-
ral Ordinária da AFABRB foi convocada para 
acontecer de forma presencial, tomando 
cuidados sanitários com relação ao distan-
ciamento, reunindo os associados no amplo 
auditório da AABR, a fim de evitar o risco 
de propagação do coronavírus. A decisão de 
realizar a AGO presencialmente levou ainda 
em consideração o alto índice de vacinação 
no Distrito Federal.

No edital de convocação para a AGO do 
dia 27 de abril, amplamente divulgado em 
forma de edital nos vários canais da AFA-
BRB, em conformidade com o Estatuto da 
Associção, estabeleceu-se a seguinte pauta:

1.) Examinar e votar as demosntrações 
financeiras relativas a 2021 (previamente 
aprovadas pelo Conselho Fiscal e disponi-
bilizadas aos associados); e 2) Tomar co-
nhecimento do  Plano de Trabalho, Relatório 
de Atividades e Execução Orçamentária de 
2021, bem como conhecer o Plano de Tra-
ballho e Previsão Orçamentária para 2022.

Documento fac-símile

Declaração do IR 
de pessoa física vai 
só até 31 de maio

Continuam disponíveis via in-
ternet as informações referentes 
ao saldo de empréstimos contra-
tados junto à Regius. Os valores 
referentes aos  benefícios pagos 
podem ser acessados pelo link  
https://portal.regius.org.br/#/login.  
Se precisar de ajuda fale com a Gerên-
cia de Previdência e Relacionamento 
- GEPRE, Telefone: (61) 3035-4400. 

Alerta contra ofertas 
falsas de empréstimos

A Regius alerta que não entra em 
contato para oferecer liberação de cré-
dito e que não solicita nenhum valor de 
garantia para conceder empréstimos. 
Por medida de segurrança, O CON-
TRATO ÚNICO está disponível apenas 
na área restrita do Portal do Parti-
cipante do REGIUS Mobile. Em caso 
de dúvidas, o PARTICIPANTE DEVE 
ENTRAR EM CONTATO com o Aten-
dimento Regius: (61) 3035-4400 /  
relacionamento@regius.org.br 

PLANTÃO JURÍDICO AFABRB: A Dra. FER-
NANDA R. ALVES FERREIRA (OAB/DF 34.056) aten-
de por videoconferência, orientando sobre várias 
temas de interesse dos nossos associados. Utilize 
os seguintes canais para consultar a Dra. FER-
NANDA:  (e-mail) fernanda.advdf@yahoo.com.br  
ou telefone/Whatsapp: (61) 98425- 8881 (código 
QR abaixo, à direita). Observação:  A Associação 
participa somente como mediadora entre seus 
associados e a advogada, 
não arcando, portanto, com 
nenhum custo financeiro 
decorrente de demandas 
ou acordos judiciais, como 
consta dos termos do con-
trato existente. 

A Central Judicial do Idoso é um serviço inter-
disciplinar 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.

Contatos por telefone:  (61) 3103-7609;
(61) 3103-7612; (61) 3103-7621.

Contato por e-mail:  
centraljudicialdodoso@tjdft.jus.br

Horário de atendimento 
ao público: 12h às 18h.
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QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA
Informe-se sobre o hemocentro 

mais próximo a você
saude.gov.br/doesangue

Vacinação contra gripe no dia 25 de maio 
na Clínica Saúde BRB pelo sistema Drive Thru

Conforme divulgado em 
diversos canais de informa-
ções, o BRB, em parceria com 
a Saúde BRB, começou no 
dia 11 de abril a Campanha 
de Vacinação Contra Gripe 
2022, tendo como última data 
programada o dia 25 de maio.  
A vacina utilizada na campa-
nha é quadrivalente e inclui, 
dente outras, a cepas H1N1 e 
H3N2, sendo esta última res-
ponsável pela recente alta de 
casos de influenza ocorrida no 
início deste ano. 

A Clínica Saúde BRB des-
taca que, apesar da vacina 
contra a gripe não ter eficácia 
contra o coronavírus, a imu-
nização protege e evita que o 
vírus influenza sobrecarregue 
o sistema respiratório e tam-
bém auxilia os profissionais 
de saúde a descartarem o in-
fluenza na triagem, facilitando 
o processo de definição do 
disgnóstico para a Covid-19.

Telefone para acionar o
Vida UTI - Móvel: 

(61) 
3248-3030

Cartão digital da Cassi
Baixe o APP SAÚDE BRB na loja de apli-

cativo própria para o seu dispositivo (smar-
tphone ou tablet); Faça o 
login (usuário e senha); 
Selecione a opção Menu 
Plano e siga o passo a 
passo.

Lembramos (conforme publicado anteriormente no AFA EM 
FOCO) que para melhor atender aos beneficiários do Plano de Saú-
de que residem fora do Distrito Federal, o Conselho Deliberativo da 
Saúde BRB  autorizou a celebração de convênio de reciprocidade com 
a CENTRAL NACIONAL UNIMED, para disponibilizar a sua rede de 
credenciados em todo o território Nacional, exceto no Distrito Federal. 
A medida atende antiga demanda da AFABRB em favor dos aposenta-
dos residentes fora de Brasília, especialmente no Estado de Goiás, os 
quais sempre reivindicaram o acesso à rede credenciada da UNIMED.

Beneficiários da Saúde BRB são atendidos em todo País 
por meio de convênio com a Central Nacional UNIMED

A Gerência de Qualidade de 
Vida - Gevid do Banco ressalta 
a importância da Campanha de 
Vacinação Contra Gripe 2022 
como ação preventiva para evitar 
doenças do aparelho respirató-
rio, muito comuns nesta época 
do ano. Além disso, ela diminui 
o risco de transmissão em am-
bientes compartilhados ou com 
circulação de pessoas.

A vacinação em diversos 
pontos, entre os quais a Clínica 
Saúde BRB, foi intensificado do 
dia 11 ao dia 24 de abril. Para 
quem não se vacinou nesse 
período, é possível se vacinar, 
ainda, no DIA 25 DE MAIO NA 
CLÍNICA SAÚDE BRB (localizada 
na SGAS 902, Edifício Athenas, 
Entrada A) pelo sistema Dri-
ve Thru, das 8 às 17 horas, de 
acordo com as regras de abran-
gência e custos descritas na ta-
bela acima, à direita.

Mais informaçoes pelo site: 
www.saudebrb.com.br . 

Lembramos que, além de participar de campanhas específicas 
como a da vacinação contra a gripe, a Clínica Saúde BRB atende 
aos beneficiários do Plano de Saúde em diversas modalidades, 
com agendamento para consulta presencial de 2ª a 6ª feira das 
7h30 às 21h, e em horário especial nos fins de semana, tempora-
riamente, das 8h às 13h. 

Teleconsultas e agendamento para consultas na Clínica: 
(61) 3029-6363; (61) 3029-6353; (61) 3029-6352.

Para acessar a rede credenciada da UNIMED em todo o Brasil, digite o link  
https://www.unimed.coop.br/site/guia-medico#/ ou aponte a câmera do seu celular para  
a etiquet do QR CODE que está acima à direita.
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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
SBS Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília - Térreo 
(antigo CEMUT)

Atenção! Funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 09 às 18 horas.
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)

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

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Dezembro/2021 Janeiro/22

1. Saldo em Caixa 1.104.849 1.177.423

2. Saldo em Conta Corrente 304 504

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.084.390 1.162.635

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 67.638 70.120

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 224.964 226.680

    3.3. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 791.788 865.835

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 2.866.935 3.017.954

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de dezembro/2021 e janeiro/22.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Fevereiro/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.492.380.618 0,95  1,98  94,75 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02  77.175.699 0,87  1,24 56,78 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 549.853.629 0,60  1,48 67,37 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 73.185.763 0,52  0,94  43,03 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05  10.717.454  0,25  (0,01)  (0,49) IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev  254.271 0,98  1,46  66,89 IPCA + 4,00% a.a

PGA  83.610.545  0,93  1,66  75,66 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.287.177.978

Deficit do mês de fevereiro/2022: R$ (2.023.276)
Deficit acumulado até fevereiro/2022:  R$ (133.984.971)

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

Fevereiro/2022 833.336,13 6.934,81 34.190,01

 Março/2022 882.161,70 8.191,87 41.915,47 

FUNDOS: Março / 2022 – Taxa mensal (%) 
FUNDO: 33 BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF L CNPJ: 07351138000184 COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE = 0,84

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10859917000108 COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848  –  RENTABILIDADE = 0,91


