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Do seu nascimento na Grécia, via-
jando pelo mundo e amadurecendo 
ao longo do tempo, a Democracia se 
desdobrou em diferentes manifesta-
ções coletivas, que se materializam 
de acordo com os costumes e as 
vontades da maioria de cada povo. 
Por isso mesmo, a materialização de-
mocrática não é a mesma em todos 
os países. Há democracias com di-
ferentes indumentárias, mas para que 
não “tropecem”, as diferentes de-
mocracias devem estar sempre bem 
“calçadas” e “vestidas” por regras 
institucionais.

Cada país tem seu povo (multi-
colorido ou não), cada qual com sua 
maneira de sair às ruas para eleger 
seus parlamentares. São esses re-
presentantes, eleitos pela maioria do 
povo, bem ou mal, que têm a fun-
ção de fazer, vez ou outra, pequenos 
“ajustes” ou manter em perfeito es-
tado de conservação o “modelo de 
Democracia” que agrade ao gosto 
da maior par te da coletividade, sal-
vaguardando também o bem-estar 
das minorias. Tudo isso, claro, den-
tro do que rege a Constituição de 
cada país. Regras bem “costuradas” 
formam o tecido da estabilidade em 
todo o mundo.

A cada geração, o jeito de cada 
povo expressar seus desejos tem lá 
suas particularidades. Nem por isso 
pode-se mudar as regras institucio-
nais sem o amplo debate, a fim de que 
as diferentes gerações participem da 

Democracia bem calçada e bem vestida

“costura democrática”. Garantir os direi-
tos conquistados pelos mais velhos é um 
“calço” para a Democracia. Qualquer ten-
tativa de mudar as regras institucionais 
“em cima da hora” é como “descalçar” 
o rito democrático, fazer com que a De-
mocracia ande sem firmeza nos passos, 
tropece ou até mesmo caia. 

A Democracia Brasileira “tropeçou” 
várias vezes. Em todas os “tropeços”, 
a Constituição (manto sagrado) foi “ras-
gada”. Precisamos seguir em frente, 
caminhando elegantemente juntos com 
a Democracia, “calçada” pela Constitui-
ção de 1988 e as devidas regulamen-
tações desde então. Em toda a História 
do Brasil, o mais transparente período 
democrático que vivemos é este (reco-

nhecido mundialmente), regido pela 
chamada Constituição Cidadã faz 34 
anos.

Um pequeno “ajuste” aqui, um 
leve “aperto” ali a cada eleição é nor-
mal, desde que não seja às vésperas 
da grande festa de consagração da 
Democracia Brasileira, na qual elege-
mos deputados (estaduais, distritais, 
federais), senadores, governadores 
e Presidente da República. Estamos, 
pois, às vésperas desta grande festa 
mais uma vez. Temos que respeitar os 
ritos para que nossa Democracia siga 
bem “calçada” e bem “vestida” por 
muitos e muitos anos, seja quem for 
que ostente as faixas do poder.

Saudações!
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A Dra. FERNANDA R. ALVES 
FERREIRA (OAB/DF 34.056) 
atende por videoconferência, 
orientando sobre várias te-
mas de interesse dos nossos 
associados. Utilize os seguin-
tes canais para consultar a  
Dra. FERNANDA: (e-mail) fer-
nanda.advdf@yahoo.com.br ou 
telefone/Whatsapp: (61) 98425- 
8881 (código QR abaixo).

Plantão Jurídico 
da AFABRB

O Valor do vale-brinde é de R$ 200,00 (duzentos reais). Todo mês 
a Associação sorteia um aniversariante para receber o vale brin-
de. Em agosto o sorteado foi GIOVANI ROSSETTI SEGADILHA,  
aniversariante do dia 06.

AFABRB presenteia um  Aniversariante todo mês

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? Toca algum instrumento, canta, faz artesanato? Tem algum proje-

to 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.

Chácara com 8.000 metros quadrados à venda 
Vende-se ótima chácara loclizada antes de Brazlândia, a 800 metros da rodovia, com 8.000 me-

tros quadrados de área. Muitas árvores frutíferas e área para construção da casa principal toda 
terraplanada. Contatos com  Ibiapino  pelo telefone (61) 98195-8320.

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:  afabrb@gmail.com –  (61) 3245-6876 / 
3345-0490.

Atividades suspensas
Lembramos que a Biblioteca AFABRB permanece desativada por período indeterminado, por falta 

de espaço em nosso atual endereço. E que, pelo mesmo motivo, o nosso Encontro com Arte tam-
bém está suspenso desde que mudamos para o Edifício Brasília. Agradecemos a compreensão de 
todos e esperamos poder retornar o quanto antes com os dois serviços, na medida em que tivermos 
novamente espaço apropriado para as atividades.

01/09 
FLAVIO SILVA REIS
FRANCISCA ANTÔNIO EVANGELISTA DE ALMEIDA
MARLENE GOMES LEITE VIEIRA
02/09 
FRANCISCA ALDAILZA MAIA LIBANIO 
JOSE GOMES BARBOSA 
03/09 
ADIEL LIMA FRANCO
04/09 
ARY DA SILVA PEREIRA                                        
IRES DE ASEVEDO BOMFIM                                      
MARIA CELIA PEREIRA SILVA 
05/09 
MARCELO OTAVIO TOLENTINO
MARIA DE FÁTIMA DE A. BORGES
NELSON LIMA PARREIRA                                        
06/09 
HILTON PEREIRA DOS SANTOS 
NILZA DA CONCEIÇÃO MACEDO
07/09 
AIRTON CÂNDIDO RODRIGUES 
08/09 
ANAIR NATIVIDADE CORRÊA                                     
AUGUSTO EVARISTO BORGES                                     
CLOVIS LOPES BATISTA                                        
HELSON RICARDO SIMÃO SOUZA 
JOSE LUSTOSA CABRAL                                         
MARILIA MARTIN AGUIAR
WASHINGTON PAULO DE JESUS
09/09 
CARLOS MARQUES DA SILVA 
LENITA M DA CUNHA MENDES                               
SILVIO ROBERTO LEITE                                        

10/09 
JOVINIANO PEDROSA FILHO
LUCIA MARIA AVILA QUEIROZ                                   
MARILANE RIBEIRO SOARES                                     
MAURICIO JOSE DA COSTA 
11/09 
ELVIDIO DE SEIXAS NOGUEIRA                                  
JAIRO RABELO DA SILVA
JOSE HUMBERTO DA CUNHA
LUIZ CARLOS PENA                                            
RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SANTANA  
12/09 
ISA MARIA SOARES BORGES                                     
NEUSANIR MARIA NEGREIRO SILVA LIMA
13/09 
ELIZABETH BORGES DE FARIA 
14/09 
ALMIVAR MIRANDA DE CARVALHO                                 
BEIJAMIM RODRIGUES DA CUNHA                                 
DURVALINA VENERATO T BANDEIRA                               
ELIESER ANTUNES DE SOUZA                                    
JOSE PAULO VIEIRA                                           
MARLI DE CARVALHO CLEMENTE                                
VIOLETA MILHOMENS DE BRITO
WELINGTON CORRÊA DE OLIVEIRA 
15/09 
ANTONIO MARTINS VARGAS PRIMO                                
EDVAR ARAUJO DE AZEVEDO                                     
EURIPEDES LOPES MARQUES                                     
FRANCISMÁ SOARES DE SOUSA
16/09 
JUSCELINA RODRIGUES VIDAL
17/09 
AMAURI GONZAGA DE FREITAS

18/09 
LUIZA HELENA RAMOS PERREIRA CORREIA 
REJANE GOMES ZOLET MARTINS 
VIRIATO DE CASTRO 
19/09 
LENIZE DE OLIVEIRA SOUZA 
20/09 
GERALDA DOS SANTOS SOARES                       
VALDIVINO ALVES DOS SANTOS                                  
23/09 
ANA LÚCIA MOURA PINHEIRO
MELQUIZEDEQUE SAMPAIO DE RESENDE 
OSVALDO DE CASTRO BARBOSA                                   
24/09 
CARLINDO RIBEIRO PORTO                                      
MARTA MARIA DE MELO OLIVEIRA
25/09 
DURVAL GARCIA FILHO
HUGO ARNALDO BICALHO                                        
VILSON MARCOS BORGES     
26/09 
ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO                               
CLIDENOR RODRIGUES DE ARAÚJO
MARIA ANTONIA BARBOSA DA SILVA                              

26/09 
MARIA CRISTINA COSTA                                        
WALDIR MACHADO BORGES 
27/09 
CLEIDI VAL MANZOLILLO                                       
ERNANI LUIZ FERREIRA
HELIANA MARIA TEOFILO MAGALHÃES 
WANDERLEI
JOAQUIM PINHEIRO DA LUZ                                     
28/09 
ARLENE SANTOS CAMPOS 
ELIZABETE BORGES E BORGES
MIGUEL SUDARIO RIBEIRO                                      
REGINA CLAUDIA V. DE A. M. TAVARES                  
ROSANGELA PEDROSA 
SEBASTIÃO ALVES MOREIRA
29/09 
AGNEL ALVES FERREIRA                                        
AIRES ANTONIO MARTINS FERREIRA                              
DELSON DE SOUZA E SILVA                                     
MARLI VIEIRA RIOS
30/09 
EVANGELINA FERREIRA SOARES

Observação: A Associação 
participa somente como media-
dora entre seus associados e a 
advogada, não arcando, portan-
to, com nenhum custo financeiro 
decorrente de demandas ou acor-
dos judiciais, como consta dos 
termos do contrato existente. 

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. 
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(Fonte:  Plataforma Mercado&Consumo - 
www.mercadoeconsumo.com.br )

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 
AFA EM FOCO matérias já publicadas na mídia 
– aquelas  pontuais, de oportunidade. 

A Central Judicial do Idoso é um serviço interdisciplinar destinado à pessoa idosa do DF 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.

“O varejo brasileiro vem acelerando os 
investimentos em transformação digital e 
ampliando as frentes em que esses inves-
timentos são realizados. De acordo com 
a 4ª edição do estudo “Transformação 
Digital no Varejo Brasileiro”, desenvolvido 
pela SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo) em parceria com OasisLab 
Innovation Space, 87% das empresas 
afirmaram ter ações de transformação 
digital de seus negócios, sendo que em 
44% delas o investimento já superava 1% 
do faturamento bruto (dados divulgados 
no primeiro trimestre de 2022).

Desde sua primeira edição, o estudo  
da SBVC vem fazendo uma radiografia dos 
investimentos em transformação digital, 
da automação e treinamento dos funcio-
nários nas empresas do varejo brasileiro, 
assim como do uso das ferramentas de 
Inteligência Artificial nos pontos de venda. 
Os números mostram que a transforma-
ção digital se tornou prioridade estratégi-
ca: 50% dos entrevistados disseram que 
essa é uma prioridade, com investimentos 
e ações definidas.

Ainda de acordo com a análise divul-
gada pela SBVC e OasisLab no final do 
primeiro trimestre de 2022, os principais 
benefícios obtidos pelo varejo na trans-
formação digital estão relacionados ao 
aumento das vendas (87%), ao aumento 
do engajamento dos clientes (76%) e à 
expansão do tráfego web/mobile (50%).

Outro tema que recebeu atenção especial 
dos varejistas entrevistados foi o trabalho re-
moto, ou home office, que ficou praticamente 
estável em relação a 2021. Mesmo com a 
gradual retomada das atividades presenciais, 
83% das empresas contavam com home 
office e 48% afirmaram pretender continuar 
dessa forma – apenas 20% delas afirmaram 
querer voltar 100% ao modelo pré-pandemia.

‘Está claro que o futuro do trabalho é 
um híbrido entre presencial e remoto, pois o 
home office aumenta a qualidade de vida dos 
colaboradores, reduz custos para as empre-
sas e gera aumento de produtividade’, avalia 
Eduardo Terra, presidente da SBVC. Segundo 
sua avaliação, os dados do estudo sugerem 
que a transformação digital do varejo está 
cada vez mais madura. “As mudanças cultu-
rais e de comportamento que vieram à tona 
com a pandemia levaram o varejo a se tornar 
mais ágil, adotando metodologias típicas de 

startups, desenvolvendo times horizontais 
e se apoiando em tecnologia para vencer 
os desafios.”

Na pesquisa, 41% das empresas va-
rejistas apontam que mudar a cultura 
organizacional é a principal dificuldade 
no processo de transformação digital e 
também que 32% das empresas já estão 
muito engajadas com o novo universo do 
varejo: o metaverso.

Transformação digital no varejo 
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Gestão 2022/2026: Nova fase para 
seleção de dirigentes executivos  

Candidatos ao Cargo de Diretor-Presidente:
• Aliomar Carvalho de Jesus;
• Cynthia Judite Perciano Borges;
• Daniel Bruno Leal Santos;
• Luciano Henn Bernardi;
• Marcelo Da Costa Bernardo;
• Nilza Rodrigues de Morais;
• Romes Gonçalves Ribeiro;
• Semíramis Rezende e Silva Magalhães Cezar;
• Wendell Feitosa Castro;
• William José Melo Moreira.

Confira os nomes que irão para a próxima fase do 
Processo de Seleção de Membros da Diretoria Execu-
tiva – 2022:

Candidatos ao Cargo de Diretor Financeiro:
• Cynthia Judite Perciano Borges;
• Daniel Bruno Leal Santos;
• Giorgio Lazzari de Freitas;
• Gustavo Santos de Carvalho;
• José Antônio de Oliveira;
• Kellen Kris Alves Flores Brito;
• Marcelo Da Costa Bernardo;
• Marcos André Prandi;
• Nilza Rodrigues de Morais;
• Rodrigo Alves dos Santos;
• Sandro Soares de Souza;
• Valdemir Pedro de Alcântara Junior;
• Wendell Feitosa Castro
• Wily da Silva Leão.

As inscrições para o Processo de Seleção de Membros da Diretoria Executiva foram encerradas às 23:59:59 do dia 12 de agosto de 2022, com 
ampla divulgação  iniciada no dia 11 de julho, via Regius Expresso, por meio de e-mail comandado pelas respectivas patrocinadoras; divulgação no 
site da Entidade; via WhatsApp; Intranet dos Patrocinadores; e redes sociais. Foram recepcionadas 22 (vinte e duas) inscrições. Destas, 19 (deze-
nove) foram confirmadas na análise dos pré-requisitos e 3 (três) não foram confirmadas.

Para a seleção dos candidatos, foram considerados aspectos ligados à inovação, comunicação, dinamismo, equilíbrio emocional, foco em 
resultados, habilidades negociais, criatividade, liderança, planejamento, capacidade de entrega, tomada de decisão e visão sistêmica. O processo 
seletivo segue a cargo de uma consultoria especializada sob orientação e supervisão do Conselho Deliberativo. Os novos dirigentes selecionados 
assumirão os cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Financeiro, observada a prévia habilitação perante a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - PREVIC. 

Lembramos que, de acordo com o Estatuto da Regius, a Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração geral da REGIUS cabendo-
lhe, precipuamente, cumprir e fazer cumprir normas legais e infralegais, estatutárias e regulamentares, bem como fazer executar as diretrizes gerais 
baixadas pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por ele fixados. 
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A fim de melhor atender aos beneficiários do Plano de Saúde 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 disponibili-
zar a sua rede de credenciados em todo o território Nacional, exceto no Distrito Federal. 
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 ao lado.

Beneficiários da Saúde BRB podem contar
com Central Nacional UNIMED em todo País 

Atendimento humanizado em exames clínicos
e consultas preventivas sem coparticipação

Em depoimento veiculado nos canais de 
comunicação da BRB Saúde, por ocasião da 
passagem do dia 5 de agosto, a Doutora Fer-
nanda Britto afirmou que “a saúde é um bem 
precioso e vai muito além da ausência de doen-
ças. Ela abrange desde a adoção de um estilo 
de vida saudável que envolve boa alimentação, 
horas de sono, relacionamentos interpessoais, 
tratamento de doenças previamente existentes 
e medidas de reabilitação, quando nececessá-
rias. Nesse processo de busca por uma saúde 
melhor, felizmente podemos contar com o su-
porte de uma equipe multidisciplinar disposta a 
orientar e trocar experiências com os pacien-
tes. Afinal, os atores principais desse cuidado 
são os nossos beneficiários, que recebem as-
sistência e cumprem as orientações e acordos 
firmados em consultas na Clínica Saúde BRB. 
Para mim é uma grande satisfação, como mé-
dica da família, acompanhar as pessoas de 
forma longitudinal e preventiva, como também 
praticar medicina centrada na pessoa e não 
apenas na doença. A saúde é o tesouro que 
devemos proteger estimular diariamente.”

Cartão 
digital da 

Cassi
Baixe o APP SAÚDE 

BRB na loja de aplicativo 
própria para o seu disposi-
tivo (smartphone ou tablet); 
Faça o login (usuário e se-
nha); Selecione a opção 
Menu Plano e siga o passo 
a passo.

Telefone para 

acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

QUEM DOA 

SANGUE 

TAMBÉM 

DOA VIDA

saude.gov.br/
doesangue

Informe-se sobre 
o hemocentro 
mais próximo 

a você

Lembramos, ao citar o depoimento da Douto-
ra Fernanda Britto, que o Dia Nacional da Saúde, 
a cada ano, é celebrado em 5 de agosto, com ob-
jetivo de conscientizar a sociedade sobre a impor-
tância do cuidado com a saúde, com o bem-estar 
e com a adoção de estilo de vida mais saudável. 
Desse modo, a Saúde BRB aproveitou o mês para 
veicular uma série de campanhas de conscienti-
zação, enfatizando que seus beneficiários podem 
usufruir dos serviços da Clínica Saúde BRB, atu-
ante em linha com as diretrizes da APS (Atenção 
Primária à Saúde), com foco em promoção da 
qualidade de vida e prevenção de doenças. O aten-
dimento humanizado sempre é lembrado como um 
importante diferencial do Projeto Saúde em Dia.

Além do Dia Nacional da Saúde (05/08), 
em agosto também celebramos do Dia do Car-
diologista (14/08). Por ocasião desta data, a 
Clínica Sáude BRB homenageou a cardiologis-
ta Amanda da Costa Virorino, que com dedi-
cação e competência cuida tão bem dos cora-
ções dos beneficiários da BRB Saúde, ciente da 
importante missão de diagnosticar e tratar as 
doenças e disfunções vasculares.

Toda a equipe de profissionais de saúde 
da Clínica promove o cuidado de forma inter-
disciplinar e presta atendimento humanizado, 
qualificado, seguro e efetivo. Através do Projeto 
Saúde em Dia, os beneficiários podem cuidar 
da saúde por meio da realização de exames e 
consultas preventivas sem coparticipação. 

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

Varíola dos 
macacos 

Boletim divulgado pela 
Secretaria de Saúde no dia 
22/08 admitiu que o DF che-
gou a 158 casos confirmados 
de varíola dos macacos. Na 
ocasião em que o boletim foi 
divulgado havia ainda  outros 
141 casos suspeitos sendo 
investigados na Capital Fe-
deral. Na semana anterior 
(15/08), o Ministro da Saú-
de havia descartado declarar 
emergência em saúde pública 
para a doença. Na mesma 
ocasião o ministério anunciou 
que iria adquirir 50 mil doses 
de vacinas intermediada pela 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opoas), que repre-
senta a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) no continen-
te americano. As 20 mil pri-
meiras doses devem chegar 
ao Brasil em setembro. Já a 
próxima remessa ficaria para 
novembro. 
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Abril/2022 Maio/2022

1. Disponível (*) 1.249.628 1.288.852

2. Saldo em Bens Numerários (Caixa) 852 537

3. Saldo em Aplicações Financeiras 13.498 12.561

4. Aplicações de  liquidez imediata 1.235.278 1.275.754

4.1. BRB – (FI RF MAIS) 26 26

4.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 88 88

4.3. CDB / RDB 77.457 80.287

4.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 1.157.707 1.195.353

5. Imóvel 677.392 677.392

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

5.2. Sala 121 e garagem nº 59 - Ed. Athenas 315.124 315.124 

TOTAL 2.004.476 1.966.244

NOTA: os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes dos meses de abril e maio.  / Só a titulo de informação: (*)

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Junho/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.570.514.163 0,25 6,95 86,91 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 77.666.957 0,50 6,60 87,53 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 585.794.514  (0,27) 5,69 75,44 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 78.794.138 (0,19)  4,89 64,80 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 12.334.601 (1,11) 3,08 40,79 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 661.509 0,62 6,50 86,20 IPCA + 4,00% a.a

PGA 86.445.214 0,46  7,03 93,20 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.412.211.096

Deficit do mês de junho/2022: R$ (18.247.735)
 Deficit acumulado até junho/2022: R$ (154,456,458)

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

Junho/2022 938.190,50 9.807,81 65.568,15

Julho/2022 1.222.077,70 12.438,69 86.514,01

FUNDOS: Julho / 2022 – Taxa mensal (%) 
FUNDO: 33 BRB SIMPLESTESOURO FICFIRF L CNPJ: 07351138000184  – COTA ANTERIOR: 4,003783285 – COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE= 0,95

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FICFIRF LP CNPJ: 10859917000108 – COTA ANTERIOR: 2,682247541 –  COTA ATUAL: 2,693583848 –  RENTABILIDADE: = 1,02

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 (an-
tigo 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.br / 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 - WhatsApp (61 98534-0500)

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


