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Ao final de cada ano é comum as 
pessoas fazerem planos para o ano 
seguinte, mas não podemos deixar de 
refletir sobre o passado recente, res-
gatando fatos que podem iluminar os 
próximos passos. 

Lembramos que em janeiro de 
2022, às vésperas da comemoração 
do Dia do Aposentado, abordamos 
no AFA EM FOCO as controvérsias e 
angústias relacionadas às mudanças 
nas regras para aposentadoria e pa-
gamento de pensões, já vigentes no 
ano que se iniciava. Esclarecemos, 
então, que a AFABRB sempre priori-
za o respeito à consciência cidadã. 
No que foi dito, em nota naquela edi-
ção do nosso informativo, a AFABRB 
sempre manteve e manterá a devida 
neutralidade em todos os assuntos 
divulgados por nossos meios de co-
municação (AFA EM FOCO, e-mail e 
WhatsApp), não demonstrando, por-
tanto, qualquer tendência de ativismo 
nem viés de cunho político-partidário, 
religioso, de etnia, racismo, homofo-
bia, exclusão social etc.

Ainda sob as limitações da pan-
demia da Covid 19, em fevereiro de 
2022, destacamos os TRINTA ANOS 
DA AFABRB, cujo aniversário foi co-
memorado sem bolo nem festa, mas 
PRESENTE, com nossa Associação 
firmando-se, cada vez mais, como en-
tidade de alto valor social e agregador 
da categoria que representa.

Continuamos, em março de 2022, 
observando à nossa volta enquanto 
perdurava a pandemia, com horizonte 
ainda cheio de incertezas globais, não 
só no Brasil. O tempo parecia nos fa-

zer de reféns... Em abril, a querida Asso-
ciação dos Funcionários Aposentados 
e Pensionistas completou 10 meses de 
funcionamento  na antiga sede do BRB, no 
Setor Bancário Sul. Na ocasião, lamenta-
mos que em “quase um ano” funcionando 
num endereço “provisório”, além de ver 
surgindo diversas variantes do coronaví-
rus no mundo todo, tivemos o aumento 
de casos de dengue no DF, cepas H1N1 e 
H3N2 (gripe) no Brasil e até guerra na Eu-
ropa. Que situação! Mas finalizando maio, 
eis que surgiu a confirmação do ARRAIÁ 
da AFABRB! Assim, depois de dois anos 
consecutivos sem nossa festa junina, sus-
pensa no início da pandemia, 570 pesso-
as compareceram no dia 18 de junho de 
2022 para celebrar o reencontro com os 
colegas de tantas jornadas laborais! En-
fim, o nosso “Arraiá” voltou com glamour 
na decoração e cardápio caprichado de 
comidas e típicas e bebidas variadas. 

O mês de julho foi tomado por um 
assunto que aglutinou debates interminá-
veis. Os combustíveis roubaram a cena 
em todas as mídias – jornais, televisão 
e redes sociais... Em agosto, com a po-
larização chegando ao limite máximo 
em nível nacional, lembramos no nosso 
informativo AFA EM FOCO que 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 po-
der. Na edição seguinte, em setembro 
de 2022, salietamos que era hora de, 
enquanto servidores por tantos anos 
da ativa no BRB, observar se os can-
didatos eleitos, majoritários e propor-
cionais, empreenderão ações para for-
talecimento do Banco, que é principal 
entidade patrocinadora dos nossos 
planos de Previdência e de Saúde. Já 
em outubro de 2022, decidida a elei-
ção em nível distrital, salientamos que 
a grande família regiobancária deveria 
seguir atuante pela estrada da vida, cui-
dando de nossos afazeres na condição 
de aposentados, porém mantendo-nos 
atentos a todos os sinais que o cotidia-
no nos traz, tomando como exemplo a 
importância de continuar respeitando e 
exigindo respeito às leis, afinal, a so-
ciedade é reflexo de todos nós.

Na edição de  novembro, destaca-
mos a confirmação da nossa Festa de 
Confraternização, realizada no dia 11 
de dezembro, com presença de 512 
pessoas, entre Associados, acompa-
nhates e convidados (mais informa-
ções na página 2 desta edição).

Janeiro de 2023 nos pertence  des-
de já! Mais um ano está à nossa por-
ta... Que bom termos a chave para abrir 
mais uma passagem para o futuro. 

Saudações!

Nossas experiências abrem a porta para o futuro!
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Prata da Casa
Você escreve crônicas e po-

esias? Toca algum instrumento, 
canta, faz artesanato? Tem al-
gum projeto cultural ou social? 
Estamos à disposição para di-
vulgar o trabalho do Associado 
AFABRB, contar a sua história ou 
a de algum colega que você qui-
ser homenagear. Você também 
pode anunciar produtos e servi-
ços comerciais, gratuitamente, 
neste espaço. Contatos: (61) 
3245-6876 / 3345-0490.

Chácara com 8.000 me-
tros quadrados à venda 

Vende-se ótima chácara 
localizada antes de Brazlândia, 
a 800 metros da rodovia, com 
8.000 metros quadrados de área. 
Muitas árvores frutíferas e área 
para construção da casa princi-
pal toda terraplanada. Contatos 
com  Ibiapino  pelo telefone (61) 
98195-8320.

Atividades suspensas
Lembramos que a Bibliote-

ca AFABRB permanece desati-
vada por período indeterminado, 
por falta de espaço em nosso 
atual endereço. E que, pelo mes-
mo motivo, o nosso Encontro 
com Arte também está suspen-
so desde que mudamos para o 
Edifício Brasília. Agradecemos a 
compreensão de todos e espe-
ramos poder retornar o quanto 
antes com os dois serviços, na 
medida em que tivermos nova-
mente espaço apropriado para 
as atividades.

Aluguel  
de salão  
de festas

Torne sua festa ou encon-
tros mais bonito ainda. Faça 
no Espaço do Cerrado. Aqui, 
tudo é bonito e aconchegan-
te. 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) 99988-0712 / (61) 
99655-3232 / (61) 3368-3665.  
Veja o site: www.espacodocerra-
do.com. 

O valor do vale-brinde é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Todo mês a Associação 
sorteia um aniversariante para receber o 
vale brinde. Em dezembro a sortea-
da foi LEDA AGUIAR NASCIMENTO,  
aniversariante do dia 23.

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 
ALAESTE BISPO DE MELO 
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 JOSÉ CAETANO                                        
JOSE 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 VERISSIMO
KALIL MAIA FILHO                                            
09/01 
LUCIA HELENA GONTIJO 
RAIMUNDO VERISSIMO FILHO                                    
10/01 
EGON SCHOENELL
11/01 
JOANILDA FRANCISCO JANUARIO 

13/01 
MARTA NEPOMUCENO DUSI
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
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
LINA ALMEIDA RAMIRO DA SILVA                        
24/01 
AMÉLIA DE LIMA GUEDES                                       
MARIA DO CARMO CORREA DE SA
25/01 
LIRIA HITOMI AOYAMA SILVA                                   

26/01 
ANTÔNIO  ALVES FERREIRA
ILMA FÉLIX 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 BASÍLIO
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 

Finalmente, aconteceu a nos-
sa tão esperada e, historicamente 
amada, CONFRATERNIZAÇÃO DE 
NATAL. Melhor ainda que foi na 
nossa AABR, o clube dos servi-
dores do BRB, onde permanece 
relusente a história dos regioba-
nários. Pode ser uma questão de 
nostalgia, saudosismo, o mais 
certo é amor mesmo pelo BRB, 
pelos colegas de jornada e pela 
própria AABR.

Nossa festa, no dia 11 de 
dezembro de 2022, transcorreu 
num clima de muita paz e muitas 
alegrias. Tamanha era a satisfa-
ção de nos encontrarmos com 
nossos companheiros de labor, 
no Banco mais amadao por todos 
- o nosso BRB.

Tínhamos previsão para 
600 pessoas no almoço festivo. 
Compareceram, entretanto, 512, 
entre Associados, acompanhan-
tes e convidados.  Foi a primeira 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 
ocorrida após o abrandamento da 
pandemia do “novo” coronavírus. 
O  encontro  natalino anterior ti-
nha acontecido no ano de 2019. 

Acreditamos que a chuva 
e ainda um certo medo da Co-
vid-19. ainda persistente, foi o 
que segurou nossos colegas 

Marcante Confraternização em 2022

em suas casas. Mas a festa foi 
maravilhosa: buffet farto, com 
muita bebida, variada e de alto 
nível (caipiroska, caipirinha, bom 
vinho, bom espumante, cerveja 
Heineken e Original), licores e ca-
fezinho – além de uma banca de 
churros.

Deixaram de deliciar isso tudo 
os colegas que não puderam 
comparecer, lamentavelmente. 

Com certeza os teremos presen-
tes, felizes, alegres e sorridentes 
(como normalmente são) nos 
próximos encontros festivos dos 
Associados da AFABRB.

Houve sorteios de brin-
des. Desta vez, foram sortea-
dos cheques de R$500,00 e de 
R$1.000,00. Ainda foi sorteado 
um televisor de 55 polegadas. 
Realmente, uma festa memorável! 

Vem aí a Festa do Aposentado 2023
Com alegria de podermos retomar as atividades normais da AFA-

BRB, não havendo imprevistos futuros, teremos a FESTA DO APOSEN-
TADO no início do ano de 2023, podendo acontecer em janeiro. Se não 
for em janeiro, pelo menos até março festejaremos a justa e  honrosa 
Homenagem ao Aposentado.

Aponte a câmera do seu celular para o QR-Code ao lado e veja mais fotos
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(Fonte:  Correio Braziliense, 
Caderno Saúde - 06/12/2022)

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. 

“Ao detectar um novo mecanismo 
do coronavírus para entrar nas células, 
cientistas identificam um remédio de bai-
xo custo que pode ser capaz de evitar a 
infecção. A expectativa é que a droga, 
usada para tratar uma doença hepática, 
possa proteger pessoas sem acesso às 
vacinas”.

“Apesar de as vacinas terem alterado 
o curso da pandemia de covid-19, preve-
nindo a infecção, nem todas as pessoas 
podem se beneficiar delas, especialmente 
pacientes imunocomprometidos, como 
transplantados ou com neoplasias. Pes-
quisadores da Universidade de Cambrid-
ge, no Reino Unido, identificaram um re-
médio que evita a entradado Sars-CoV-2 
nas células, podendo ser  uma alternativa 
às imunizações,  beneficiando quem não 
tem acesso a elas. O medicamento, ori-
ginalmente, desenvolvido para tratar  uma 
doença hepática, não tem patente e seu 
custo é baixo – dependendo da dosagem, 
pode variar de  R$ 100 a R$ 200.

“No estudo, publicado na edição on-li-
ne da centenária revista científica Nature 
e difundido por outros respeitados veícu-
los de comunicação na primeria quinzena 
de dezembro de 2022, a equipe do he-
patologista Fotios Sampaziotis  descreve 
um  mecanismo até agora desconhecido 
que o vírus da covid-19 usa para chegar 
ao núcleo celular. Os cientista  também 
descobriram como evitar a infeção:  a 
substância ácido ursodesoxicólico, ou 
ursodiol, fecha as portas das células, im-
pedindo a entrada do micro-organismo e, 
consequentemente, a infecção.

“Diferentemente das vacinas, que de-
pendem  do trabalho do sistema imunoló-
gico, o ursodiol, usado para uma doença 
hepática chamada  colangite biliar, age em 
outra frente. Sem depender da identifica-
ção do vírus e o posterior ataque a ele, o 

remédio tem como alvo o “portão” localizado 
na superfície da célula, chamado  ACE2, que 
esse e outros vírus utilizam para entrar no  
hospedeiro. A equipe de Sampaziotis desco-
briu que uma molécula conhecida como FXR 
regula a “porteira viral”, sendo capaz de abri
-la ou fechá-la.

“EXPERIÊNCIA EM HUMANOS - Os tes-
tes foram aplicados primeiramente  em ratos, 
depois em “miniorgãos” humanos, tendo 
sido intensificada a análise principalmente 
nos pulmões – um dos alvos mais preferidos 
do novo coronavirus –, sendo que a experi-
ência em  humanos chegou rapidamente aos 
resultados esperados, de maneira muito se-
gura. (O mecanismo foi testado em pulmões 
humanos impróprios para transplante) e, por 
fim, em um grupo de oito voluntários, que 
tomaram o medicamento.  Os cientistas es-
fregaram o nariz dos participantes e detecta-
ram, nas células, níveis mais baixos de ACE2 
(mecanismo  que funciona como receptor 
localizado na superfície celular e que é usado 
pelo vírus  como porta de entrada para o nú-
cleo), significando, assim, um número menor 
de portas queo vírus poderia usar para tentar 
infectar as células.

“Para complementar os testes, os pesqui-
sadores também usaram dados hospitalares 
e compararam a taxa de covid-19 em pa-
cientes hepáticos que tomavam o ursodiole 

naqueles que nunca haviam usado o re-
médio. A análise estatística mostrou que 
os primeiros tinham menos probabilidade  
de desenvolver a doença grave e serem  
internados.

“Esse estudo único nos deu a opor-
tunidade de fazer ciência realmente trans-
lacional, usando uma descoberta de la-
boratório para atender diretamente a uma 
necessidade clínica”, escreveu, em nota, 
a primeira autora do artigo, Teresa Brevini, 
da Universidade de Cambridge.   “Usando 
quase todas as abordagens ao nosso al-
cance, mostramos que um medicamento 
existente fecha a porta para o vírus e pode 
nos proteger da covid-19”.  Os cientistas 
alertam que ninguém deve usar o urso-
diol por conta própria – os resultados, 
embora animadores, são experimentais 
e ainda em estágio muito inicial”.

Remédio usado para doença hepática  
apresentou eficácia contra a Covid-19
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Plantão Jurídico da AFABRB

Observação: A Associação participa somente como mediadora en-
tre 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. 

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 STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, no dia 1º/12, por 
6 votos a 5, a favor de aposentados e pensionistas no julgamen-
to sobre a chamada “Revisão da Vida Toda” do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social). Como sabemos, essa “Revisão da 
Vida Toda” é o recálculo da média salarial para a aposentado-
ria, considerando todos os salários do trabalhador, mesmo os 
anteriores a julho de 1994. O recurso tem repercussão geral. A 
decisão do STF deverá ser aplicada para todas as ações que já 
tramitam sobre o tema no País.

Estamos recebendo várias ligações sobre o assunto, com 
algumas dúvidas que só podem ser respondidas com conhe-
cimento jurídico atualizado. Em resumo, seguem informações 
para esclarecer sobre o recálculo dos benefícios: 

1.  Quem já ajuizou a Ação para Revisão de Aposentadoria 
é só aguardar o julgamento específico;

2.  A priori, somente aqueles que se aposentaram entre no-
vembro de 2012 (a depender do dia) até novembro de 
2019, ainda podem ajuizar a Ação de Revisão (decisão 
do STF);

3.  Importante salientar que a AFABRB não tem como pro-
ceder o levantamento de quem ainda pode ajuizar a 
ação. É mais simples cada um verificar seu enquadra-
mento ou não para ajuizamento da ação, ou seja, data 
da aposentadoria.

Com o cuidado de não corrermos o risco de repassar in-
formações erradas, pedimos que para maiores  esclarecimen-
tos sobre os cálculos, que cada o Associado entre em con-
tado com o Plantão Jurídico da AFABRB, diretamente com 
a Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIRA (OAB/DF 34.056), que 

Revisão da “Vida Toda” para  
recálculo de aposentadorias 

atende por videoconferência, orien-
tando sobre vários temas de interes-
se dos nossos associados. Utilize 
os seguintes canais para consultar a  
Dra. FERNANDA: (e-mail) fernanda.
advdf@yahoo.com.br ou telefone/
Whatsapp: (61) 98425- 8881 (código 
QR ao lado).

O índice a ser aplicado pela REGIUS, para a correção dos 
benefícios, será de 5,90%, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, 
sendo que o reajuste será proporcional ao tempo de aposenta-
doria ocorrido em 2022. Ou seja, quem se aposentou em janei-
ro do ano passado receberá o índice cheio (5,90%). O fator de 
correção vai diminuindo para os que se aposentaram nos meses 
subsequentes. Então, terá o menor índice quem se aposentou 
por último em 2022.

Correção dos benefícios a 
partir de janeiro de 2023

Valor do
 benefício 
em 2022 

Valor 
projetado 
para 2023

1.212 1.294

1.300 1.387

1.400 1.494

1.500 1.601

1.600 1.707

1.700 1.814

1.800 1.921

1.900 2.027

2.000 2.134

2.100 2.241

2.200 2.347

2.300 2.454

2.400 2.561

2.500 2.668

2.600 2.774

2.700 2.881

2.800 2.988

2.900 3.094

3.000 3.201

3.100 3.308

3.200 3.414

3.300 3.521

3.400 3.628

3.500 3.735

3.600 3.841

3.700 3.948

3.800 4.055

3.900 4.161

4.000 4.268

4.100 4.375

Valor do
 benefício 
em 2022 

Valor 
projetado 
para 2023

4.200 4.481

4.300 4.588

4.400 4.695

4.500 4.802

4.600 4.908

4.700 5.015

4.800 5.122

4.900 5.228

5.000 5.335

5.100 5.442

5.200 5.548

5.300 5.655

5.400 5.762

5.500 5.869

5.600 5.975

5.700 6.082

5.800 6.189

5.900 6.295

6.000 6.402

6.100 6.509

6.200 6.615

6.300 6.722

6.400 6.829

6.500 6.936

6.600 7.042

6.700 7.149

6.800 7.256

6.900 7.362

7.000 7.469

7.087,22 7.562

Foi divulgada também uma projeção de reajuste do INSS 
para 2023, lembrando que  o reajuste final dos benefícios 

do INSS só sai em janeiro, quando o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) divulga a inflação do ano. Veja para 
quando pode subir a aposentadoria em 2023 (em R$):
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“Dezembro Laranja” alerta sobre riscos 
de exposição excessiva durante o verão

A estação no Brasil começou no dia 21 de dezembro de 2022 e termina em 20 de março de 
2023. A chegada do verão nos proporciona lindos dias de sol e calor. Mas, infelizmente, a exposi-
ção prolongada ao sol é um fator de preocupação. Entre as 10 e 16 horas, a incidência da radiação 
solar é mais agressiva, pois é neste período em que mais se concentra a emissão de radiação UVA 
(representando 95% dos raios solares que chegam até nós). Por isso, de bebês a adultos, nessa 
faixa horária é importante evitar a exposição direta ao sol para que haja menos riscos de surgimen-
to de câncer de pele. 

A campanha Dezembro Laranja faz este alerta todos os anos, desde 2014, atuando pela cons-
cientização e prevenção do câncer de pele, cada vez mais comum no Brasil. Nesse sentido, a nossa 
Cínica Saúde BRB preparou uma série de recomendações impotantes para todos nós!

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

saude.gov.br/
doesangue

Informe-se sobre 
o hemocentro 
mais próximo 

a você

Telefone para 

acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

Cartão digital 
da Cassi

Baixe o APP SAÚDE BRB 
na loja de aplicativo 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.

Beneficiários da 
Saúde BRB podem 
contar com Central 
Nacional UNIMED 

em todo País 
Para acessar a rede cre-

denciada, digite o link https://
www.un imed .coop .b r / s i t e /
guia-medico#/ ou aponte a 
câmera do seu celular para  
a etiqueta QR CODE abaixo.
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Agosto Setembro

1. Disponível (*) 1.387.656 146.488,78

2. Saldo em Bens Numerários (Caixa) 267 --

3. Saldo em Aplicações Financeiras 4.751 11.594,90

4. Aplicações de  liquidez imediata 1.382.637 30.543,88

4.1. BRB – (FIRF MAIS) 27 --

4.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 91 0,01

4.3. CDB / RDB 88.966 --

4.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 1.293.553 30.543,87

5. Imóvel 677.392 --

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

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

TOTAL 2.065.047 42.138,78

NOTA: os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes dos meses de agosto e setembro/2022.  Só a título de informação: (*)

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Outubro/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.576.436.993 0,78 9,32 103,73 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 77.250.359 1,34 9,33 114,27 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 619.669.325 0,85 8,91 109,15 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 83.821.251 0,75 7,81 95,68 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 14.576.015 1,06 7,23 88,58 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 1.066.648 1,34 8,63 105,69 IPCA + 4,00% a.a

PGA 87.023.102 0,70 9,41 115,26 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$  3.459.843.693

Superavit do mês de outubro/2022: 14.650.679
Deficit acumulado até outubro/2022: (118.200.883)

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

Novembro/2022 1.497.944,45 15.192,91 133.994,51

Outubro/2022 1.215.033,05 11.613,64 103.467,57

FUNDOS: Novembro / 2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLESTESOURO FICFIRF L CNPJ: 07351138000184 - COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE= 0,92 

- FUNDO: 40 BRB CAPITAL FICFIRF LP CNPJ: 10859917000108 -  COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848 – RENTABILIDADE: =0,99

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


