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É compreensível que sejamos ten-
tados a evitar determinados assuntos, 
com receio de não agradar ao leitor. 
Ou que tenhamos medo de ser repe-
titivos. Mas procuramos, sempre, não 
nos desviar da missão que assumi-
mos ao editar o informativo da As-
sociação. Tem coisas sobre as quais 
a gente precisa falar, sejam boas ou 
ruins e prolongadas por mais tempo 
do que gostaríamos. 

Ao ligar o aparelho de TV no mês 
de dezembro, praticamente a vida 
toda, nos deparamos com diferentes 
emissoras anunciando a “Retrospec-
tiva do Ano”. Não é de hoje isso. En-
tre superações e assuntos ainda por 
resolver,  artistas “da casa” cantam 
e desejam  que o ano vindouro seja 
melhor do que o que está por acabar. 
Há quem diga, vendo a TV: “Palavras 
de otimismo só não bastam! Que coi-
sa chata falar de boa esperança, com 
tantos dados negativos recheando a 
retrospectiva do ano!”

Não vivemos em uma bolha, sa-
bemos disso há décadas. Portanto 
não adianta  fugir das verdades que 
batem às nossas portas, seja ontem, 
hoje ou  daqui a dez anos. Muito me-
nos, tentar traçar um horizonte cor de 
rosa, quando pela  janela a paisagem 
é cinza. O que fazer? Perder a espe-
rança? Isso nunca! Precisamos ser 
realistas, porém não podemos deixar 
que o pessimismo nos assedie e nos 
faça crer que não é possível ir além 
de onde enxergamos, ou voltar para 

onde queremos. Transitar pela vida é 
redescobrir caminhos para a felicidade.

O poeta uruguaio Eduardo Galeano, 
citando uma palestra para estudantes  
em Cartagena das Índias (Colômbia), 
popularizou a definição do amigo  Fer-
nando Birri, cineasta argentino: “A uto-
pia está lá no horizonte. Se me apro-
ximo dois passos, ela se afasta dois 
passos. Caminho dez passos e o hori-
zonte corre dez passos. Por mais que 
eu caminhe, jamais alcançarei. Para 
que serve a utopia? Serve para isso: 
para que eu não deixe de caminhar.”

Neste final de 2021, revendo infor-
mativos da AFABRB, entre a transição 
do antigo AFAzeres para o AFA em 
FOCO, nos deparamos com recorrentes 
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matérias sobre a pandemia que persiste 
em nos impedir de sair de casa e “aglo-
merar” fraternalmente. Dias melhores 
virão através do horizonte, embora nos-
sa Confraternização de Fim de Ano, por 
decisão da maioria dos Associados, 
tenha sido cancelada mais uma vez, 
como noticiado no AFA EM FOCO de 
novembro. Conforme o Cartão de Na-
tal encartado na edição passada, para 
manter viva a tradição, a AFA resolveu 
presentear cada Associado com um 
bônus de 160 reais. Esperamos que o 
valor tenha ajudado na Celebração Na-
talina em casa (ou da forma que cada 
Associado tenha decidido). 

Se puder, mande fotos da sua con-
fraternização para o e-mail afabrb@
gmail.com . Reforçando o que foi dito 
no Cartão de Natal enviado junto com a 
edição passada, pretendemos publicar 
as fotos recebidas no site  www.afabrb.
org.br, com miniatura da galeria virtual 
no informativo impresso de janeiro ou 
fevereiro próximo. Quando, no futuro, 
alguém vasculhar os arquivos do AFA 
EM FOCO ou acessar o site, constará  
que nos momentos em que estivemos 
afastados pelo isolamento social, mes-
mo com notícias nem sempre animado-
ras, jamais deixamos de ser a grande 
Família Regiobancária.

Que 2022 seja o início de mais uma 
caminhada com ânimo renovado. A es-
perança (ou a utopia, que seja!) é o que 
nos faz seguir em frente, mas “com os 
pés no chão”.

Saudações!
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O valor do vale-brinde é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Em dezembro o 
sorteado foi Ceslso Guimarães dia, 
aniversariante do dia 18.

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

01/01 
ANILDA ALVES FERREIRA                                
EVILÁSIO LINS DE ALBUQUERQUE 
LAERTE PEREIRA DA COSTA 
VAUNÊ JOÃO RODRIGUES
02/01 
EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO                                 
03/01 
CLORISMAR PAULO FERREIRA 
04/01 
DALIA CARNEIRO
JOACI ALVES DA NATIVIDADE
LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES
RAYMUNDO RUBENS COUTINHO FILHO
05/01 
DENISE DOS REIS BUENO VARGAS
PAULO MEDEIROS
06/01 
CLEUTON JOSE CAETANO                                        
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALENCAR 
MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS                             
MARIA NEUMA DE VASCONCELOS                                  
07/01 
MASSILON DE PAIVA                                           
WANDERLEY CORREA PERES                                      
08/01 
ABDON PEREIRA DA SILVA                                  
IZABEL CRISTINA VERÍSSIMO
KALIL MAIA FILHO                                            
09/01 
LÚCIA HELENA GONTIJO 
RAIMUNDO VERISSIMO FILHO                                    
10/01 
EGON SCHOENELL
11/01 
JOANILDA FRANCISCO JANUARIO 
13/01 
MARTA NEPOMUCENO DUSI

Aluguel de apartamento no Guará
QI 8 do Guará I, recém-reformado, estado de 
novo, piso em porcelanato, 2 quartos, 2 ba-
nheiros, vazado. Valor do aluguel: R$ 1.300,00. 
Contato pelo fone: (61) 999728453.

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.

Moda Minas Miss
Moda feminina e acessórios. Loja no Guará, 

QI 11, conjunto W, loja 3, Guará I. Contatos por 
telefone: 3382-5842 e 98148-3941 (WhatsApp). 
Instagram: @lojaminamiss. Facebook: facebook.
com/lojaminamiss

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 dife-
rente. Salão de Festas – Espaço do Cerrado fica 
aqui, na Rua 16, Chácara 472, Lago Oeste – DF.  
Veja o site: www.espacodocerrado.com. Contatos 
com Elizabeth Borges de Farias pelos telefones 
(61) 9.9988-0712 / 9.9655-3232 / 3368-3665.

Máscaras artesanais 
Nosso ENCONTRO COM ARTE segue suspen-

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

Biblioteca AFABRB 
Lembramos também que, por motivo de mu-

dança provisória da sede da AFABRB para o Edifício 
Brasília (localizado no Setor Bancário Sul, assunto 
já divulgado nos diversos meios de comunicação 
da Associaçãol), nossa biblioteca permanece de-
sativada por período indeterminado . 

Galeria de fotos e 
renovação de cadastros
Aguardamos e contamos com a adesão de 

todos vocês, por se tratar de algo muito impor-
tante 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: afabrb@gmail.com – Fones: (61) 
3245-6876 / 3345-0490. Solicitamos a todos os 
colegas Associados que atualizem seus dados 
junto à AFABRB: endereço, e-mail e telefones. 
Juntos somos mais fortes!

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? Toca algum 

instrumento, canta, faz artesanato? Tem algum pro-
jeto 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 espa-
ço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

14/01 
ANDREA MARTINS DE ANDRADE ALVIN 
VUSCOVIC
EDIWARDES LUIS MOURA MENDES                                 
JAMIS ANTONIO DE ANDRADE
15/01 
ANTÔNIA BENEDITA BRAGA EVARISTO
THAYS PEÇANHA NOGUEIRA 
16/01 
JOSÉ IBIAPINO LIMA SATURNINO
17/01 
ANTÔNIO CÉSAR DE OLIVEIRA CARNEIRO
18/01 
DORIVAL FERNANDES RODRIGUES                                 
MANOEL DE AGUIAR CARNEIRO                                   
VALDEVI NEPOMUCENO DE SOUZA                                 
19/01 
FLORÊNCIO BISPO DA SILVA
GISELE DOS SANTOS ABBADIA                                   
MARIA ARLETE DE SOUZA LIMA
20/01 
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO
MARIA NARIKO SHIBAKURA MAIA                                 
SEBASTIÃO RUI OLIVEIRA DE SOUZA
21/01 
MARIA DA PIEDADE MOTA DA GAMA
22/01 
JOÃO BATISTA FERREIRA LAGO                                  
23/01 
AILTON GALLETTI 
JOÃO CARLOS DE ANDRADE FILHO
JOSÉ ELPIDIO FREIRE
LINA ALMEIDA RAMIRO DA SILVA                        
24/01 
AMÉLIA DE LIMA GUEDES                                       
MARIA DO CARMO CORREA DE SÁ
25/01 
LIRIA HITOMI AOYAMA SILVA                                   

26/01 
ANTÔNIO ALVES FERREIRA
ILMA FELIX CORREA 
MILTON SANTOS
TRAJANO EVANGELISTA DA ROCHA 
NETO            
VENÂNCIO FLORES DE MELO                                     
ZALMIR DA SILVA CHAVES                                      
27/01 
ELZA MIRANDA DE BRITO                                       
MARIA DO AMPARO BASILIO
RAUL POMPEO JUNIOR                                          
28/01 
SUZANA PEREZ DE RESENDE
29/01 
IVALDO BRITO CHAGAS 
MARIA DO CARMO DO AMARAL                                    
30/01 
JOSÉ ALVES REGO                                             
31/01 
FLORACI OLIMPIA ALENCAR                                     
MAIARA GOULART FARIAS VICTORIO                

Atenção, Associado!
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Perspectivas Econômicas: “Recuperação 
desequilibrada por profundas fissuras”

“A recuperação global continua, mas 
perdeu ímpeto por causa das incertezas 
ligadas à pandemia”, declarou Gita Gopi-
nath, Conselheira Econômica e Diretora do 
Departamento de Estudos do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI). 

Professora da cátedra John Zwaanstra 
de Estudos Internacionais e Economia do 
Departamento de Economia da Universi-
dade de Harvard, de onde está licenciada, 
Gita Gopinath tem artigos publicados nos 
principais periódicos de prestígio na área 
econômica. É autora de numerosos estu-
dos sobre taxas de câmbio, comércio e 
investimento, crises financeiras internacio-
nais, política monetária, dívida e crises de 
mercados emergentes.

Segundo a Diretora do Departamento 
de Estudos do FMI, “os surtos da pande-
mia em regiões que abrigam elos impor-
tantes das cadeias de suprimento globais 
resultaram em rupturas no abastecimento 
mais prolongadas do que o previsto, con-
duzindo à alta da inflação em diversos 
países. De modo geral, os riscos para as 
perspectivas econômicas aumentaram e 
as decisões de política econômica se tor-
naram mais complexas.”

Apontando medidas para superar a 
crise iniciada em 2019, Gita Gopinath diz 
que “um dos principais fatores por trás de 
todos esses desafios complexos é o con-
tínuo avanço da pandemia na sociedade 
global. Portanto, a prioridade máxima das 
políticas públicas é vacinar pelo menos 
40% da população de cada país até o fi-
nal de 2021 e 70% até meados de 2022. 
Isso exigirá que os países de alta renda 
cumpram os compromissos assumidos 

(Fonte:  Revisa do Correio –
Crônica da Revista, de 24/10/2021).

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 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. 

de doação de doses, coordenem com os 
fabricantes para definir a prioridade das 
entregas para o COVAX no curto prazo e 
removam as barreiras comerciais ao fluxo 
de vacinas e seus insumos. Ao mesmo 
tempo, fechar a lacuna residual de US$ 20 
bilhões de dotações para testes, terapias e 
vigilância genômica salvará vidas e mante-
rá as vacinas adequadas ao seu propósito. 
Para o futuro, os fabricantes de vacinas 
e os países de alta renda devem apoiar a 
expansão da produção regional de vacinas 
para a Covid-19 nos países em desenvolvi-
mento por meio de financiamento e trans-
ferência de tecnologia.”

Resumindo sua análise geral sobre os 
entraves a serem solucionados nos próxi-
mos anos, Gita Gopinath alertou  que “a 
perigosa divergência nas perspectivas eco-
nômicas dos diversos países continua a 
ser uma grande preocupação.” O alerta da 
economista e todas as declarações citadas 
anteriormente estão em um artigo publi-
cado em outubro de 2021, olhando para 
os próximos três anos: “Estima-se que o 
produto agregado do grupo de economias 
avançadas retorne a sua tendência anterior 

à pandemia em 2022 e a supere em 0,9% 
em 2024. Em contrapartida, espera-se 
que, em 2024, o produto agregado do gru-
po de economias de mercados emergen-
tes e em desenvolvimento (excluída a Chi-
na) permaneça 5,5% abaixo das projeções 
anteriores à pandemia, resultando em um 
retrocesso ainda maior na melhoria de seu 
padrão de vida.”

Para ler o artigo completo da profes-
sora Gita Gopinath, no qual há gráficos 
de projeções econômicas, acesse www.
afaemfoco.inf.br/2021/dez/artigos/03/
pg.html, com redirecionamento para a 
postagem original no site do Fundo Mone-
tário Internacional.
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Reajuste dos 
benefícios 
dos assistidos 
Regius

ALEX AUGUSTO FLORES HAIDAR 
ANA LÚCIA CAMPOS
CLEUTON JOSE CAETANO                                        
DELIA WANDERLEY DE SOUSA 
DENISE BORBA DE OLIVEIRA
DURVALINA VENERATO T BANDEIRA                               
EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO                                 
FELICIDADE GOMES CABRAL                                     
FRANCISMÁ SOARES DE SOUSA
IARA GUIMARAES NAVES                                        
IARA SOARES P. VASCONCELOS                                  
IOLANDA CARMO DE MORAES OLIVEIRA               

A autorização de crédito em conta de cada associado, referente ao Bônus de Natal de R$ 
160,00 (conforme noticiado neem nossa edição anterior), foi encaminhado no dia 15 de dezembro 
para uma agência do BRB, mas alguns associaidos não têm conta no Banco e não conseguimos 
contato com os mesmos. Dessa forma, estamos divulgando  seus nomes no AFA EM FOCO deste 
mês, na tentativa de que, ao verem esta notícia, entrem contato com a AFA para informar a conta 
para depósito do Bônus de Natal.

Lista de associados sem conta corrente cadastrada junto à AFABRB: 

Cadastro de conta para 
receber o Bônus de Natal

Conforme informações da 
Regius (Diretor Sandro), comuni-
camos que o reajuste dos bene-
fícios pagos aos assistidos, em 
janeiro próximo, será de 10,74%. 

Lembramos que aqueles que 
se aposentaram no decorrer de 
2021 terão seus reajustes pro-
porcionais ao tempo de aposen-
tadoria.

JOSELINA DIAS DE ALENCAR RIBEIRO
KATIA THEREZA BESSA
LAURO DA SILVA DE AQUINO
LEILA APARECIDA DE J ALEXANDRE                              
MARGHERITA DINIZ ALVEZ                                      
MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT                                  
MARIA NARIKO SHIBAKURA MAIA                                 
MAURA GOMES DE CARVALHO                                     
NEIDE ROSA RIBEIRO FONSECA                                  
SILAS PEDRO DA SILVA
VIOLETA MILHOMENS DE BRITO

Contato por e-mail:  centraljudicialdodoso@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.

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

A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES 
FERREIRA está atendendo por videoconferência: 
WhatsApp (61)8425-8881. Disponível, também 
atendimento via e-mail: fernanda.advdf@yahoo.
com.br. Por conta da pandemia, o atendimento pre-
sencial continua suspenso.   

PLANTÃO JURÍDICO  

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.
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É preciso evitar exageros no cardápio
A maioria das pessoas costuma exa-

gerar em relação aos caboridratos durante 
celebrações em geral. Essa constatação é 
comum entre especialistas em emagreci-
mento e adequação nutricional.

Com a desculpa de que se pode comer 
à vontade nas celebrações prolongadas e 
iniciar uma dieta rigorosa assim que dese-
jar, muita gente descuida da dieta saudável. 
Claro que você pode saborear guloseimas 
típicas dos períodos de festa, mas tudo 
de forma equilibrada. Há casos em que o 
cérebro se acostuma com a “comilança” 
repentina e entende que vai ser privado 
quando o “comilão eventual” tenta mode-
rar, por isso manda sinais de que é pre-
ciso continuar comendo bastante, o que 
dificulta no cumprimento da máxima “dieta 
eu começo depois deste período”. Nem 
sempre é fácil...

“Cuidado com o exagero em relação aos 
carboidratos”, esse é o principal alerta de 
nutricionistas. Para diminuir os efeitos ma-
léficos do consumo de antinutrientes, veja 
abaixo uma série de dicas que servem para 
que você e sua família mantenham uma ali-
mentação saborosa e saudável o ano todo:

1)  Separe as refeições especiais (se-
jam de Natal, Ano Novo ou outras ao longo 
do ano) para consumir alimentos e pratos 
típicos somente nos dias das celebrações. 
Não repita nos cafés da manhã do mês in-

teiro um estoque de bolos e pães “turbinados” 
(como panetone, por exemplo);

2) Nas refeições de rotina, coma vegetais, 
proteínas e gorduras saudáveis. Deixe as gulo-
seimas apenas para momentos de confraterni-
zação e os dias de festa.

3) A vida não acaba em dezembro de cada 
ano, então não se esqueça da sua meta. Se 
você quer emagrecer cinco quilos, não vai que-
rer entrar o próximo período tendo que eliminar 
8, certo?

4) Se você já está feliz com sua saúde e 
sua forma, pense duas vezes antes de comer. 
Faça boas escolhas;

5) As fibras ofertadas por vegetais, por 
exemplo, fornecem saciedade e amenizam 
aquela fome de leão. Durante o dia, queima-
mos mais calorias do que à noite. Por isso, à 
noite, prefira as proteínas e as gorduras. Deixe 
os carboidratos e os doces para os almoços. 
Mesmo em celebrações (seja qual for a época 
do ano), não exagere no consumo de bebidas 
alcóolicas;

6) Alimentos especiais para equilibrar o fim 
de um ano para o início de outro, quando as 
tentações aumentam, são: Salmão com grande 
concentração de ômega 3, oleaginosas como 
nozes e castanhas: excelentes fontes de gordu-
ra e que ajudam na saciedade, chocolate acima 
70% cacau para fazer doces especiais, tempe-
ros antioxidantes, destoxificantes e estimulantes 
do metabolismo como alho pimentas, orégano, 

cúrcuma devem ser utilizados em todas as 
refeições.

7) Consuma chás in natura para auxiliar 
o seu corpo no estímulo do metabolismo, 
ajudar fígado, rim, intestino a eliminarem 
ou metabolizarem adequadamente tudo que 
você consumir e ainda alguns ajudam na 
produção de neurotransmissores que lhe 
tragam prazer. Os mais indicados são, chá 
verde, dente de leão, cavalinha, hortelã, gen-
gibre com limão. Tome em média 500ml ao 
dia e vária o máximo que conseguir.

8) Não deixe de praticar atividade física, 
de dormir o suficiente, de lutar para acabar 
com seus conflitos emocionais, de abando-
nar tudo o que não lhe faz bem, o equilíbrio 
corpo mente, espírito é a maior virtude do 
ser humano.

9) Sem inventar desculpas. Há muitas 
dicas fáceis, práticas, deliciosas e saudáveis 
na internet e nos livros de receitas. Assim, 
você garante celebrações durante todo ano, 
cheias de nutrientes e que tragam benefícios 
para seu organismo.

Na Clínica Saúde BRB temos excelente 
serviço, ótimo atendimento e profissionais de 
primeira linha na área de saúde e medicina: 
psiquiatras, geriatras, ginecologistas, urologis-
tas, cardiologistas, médicos de família, clínicos 
gerais, enfermeiros, assistentes sociais, psicó-
logos, nutricionistas. O serviço é personalizado, 
do acolhimento ao cuidado e, caso necessário, 
encaminhamento a especialistas credenciados. 
Para utilizar os serviços, é necessário se ins-

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

crever em algum programa preventivo ofertado 
pelas Patrocinadoras. 

O atendimento presencial havia sido re-
tomado, porém, com o recrudescimento da 
pandemia da Covid-19, suspendeu novamente 
este tipo de atendimento, voltando, em primei-
ro caso, o atendimento virtual ou por telefone. 
Diante da necessidade de comparecimeto, é im-
portante que o interessado tenha informações 
antecipadas para o agendamento.

A Clínica (localizada na SGAS 902, Edifício 
Athenas, Entrada A, Sala 215) está funcionando 
de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h, e em horário 
especial nos fins de semana, temporariamente, 
das 8h às 13h.

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

Agendamento para consultas personalizadas e seguras

Telefone para acionar o
Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Baixe o APP SAÚDE 
BRB na loja de aplicativo pró-
pria para o seu dispositivo 
(smartphone ou tablet); Faça 
o login (usuário e senha); Se-
lecione a opção Menu Plano 
e siga o passo a passo.

Cartão digital da Cassi
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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 Agosto/2021 Setembro/2021

1. Saldo em Caixa 480 1.309

2. Saldo em Conta Corrente 852 1.143.752

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.129.402 807.445

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 803.578 336.307

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 325.824 336.307

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 1.808.126 1.825.228

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de agosto e setembro/2021.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Outubro/2021 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.436.318.288 0,38 8,55 67,99 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 77.638.814 (0,69) 2,24 18,75 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 510.261.658 (0,44) 5,22 43,71 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 67.642.014 (1,14) 2,60 21,75 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 9.231.670 (2,36) (2,86) (23,94) IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 155.910 0,22 2,68 22,45 IPCA + 4,00% a.a

PGA 80.912.172 0,46 8,52 71,32 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.182.160.528

Deficit do mês de outubro/2021: R$ (31.104.308)
Deficit acumulado até outubro/2021: R$ (124.337.467)

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

Outubro/2021 851.587,81  4.142,68 11.587,87

Novembro/2021 895.404,54 5.316,73 16.904,54

FUNDOS - Outubro / 21 Rentabilidade - Taxa mensal (%) 
FUNDO: 33 BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF L CNPJ: 07351138000184. COTA ANTERIOR: 4,003783285 COTA ATUAL: 4,017823915 RENTABILIDADE: 0,51

 FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10859917000108 COTA ANTERIOR: 2,682247541 COTA ATUAL: 2,693583848 RENTABILIDADE: 0,57


