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Uma senhora adulta, com apenas 
trinta anos de idade, a AFABRB vem 
imprimindo sua missão, para a qual 
foi criada, durante as últimas três dé-
cadas passadas.

Neste ano de 2022, fez aniversá-
rio significativo no rastro da história 
dos regiobancários aposentados, 
firmando-se, cada vez mais, como 
entidade de alto valor social e agre-
gador da categoria que representa.

A nossa Associação foi fundada 
em 11 de fevereiro de 1992, numa 
feliz iniciativa de nobres e bravos 
colegas, que tiveram a antevisão de 
um futuro mais acolhedor, com vida 
digna e bem-estar social para os co-
legas aposentados do BRB. Cercado 
de outros caros, valorosos e altruís-
tas colegas de jornada regiobancária, 
esse grupo singrou, sobranceiro, os 
mares da incerteza. Porém, era uma 
equipe cercada pelas promissoras 
bandeiras de gratas esperanças por 
dias melhores, num futuro não muito 
longe, cujas alvoradas já se avizinha-
vam daqueles dias pretenciosos for-
rados de coragem.  

Aqueles notáveis companheiros 
permeavam os saudosos – hoje nos-
tálgicos – corredores do Edifício Bra-
sília (então sede do nosso querido 
BRB), com grata estima, considera-
ção e rara simpatia de todos os de-
mais da época. Assim, do seio de um 
clã de colegas altaneiros, de estirpe, 
foi escolhido um deles para tornar-se 
o primeiro presidente da nossa queri-

da AFABRB. Desta forma, concretizou-
-se o sonho de um grupo audacioso 
de companheiros visionários e deste-
midos, profundamente comprometidos 
com o futuro de todos os aposentados 
do BRB.

Tudo começou ali mesmo no Edifí-
cio Brasília, num recanto agradável e 
futurista que recebeu o nome carinho-
so de SALA DO APOSENTADO. Então 
nascia a AFA, na nostalgia e no apego 
que aqueles valorosos companheiros 
nutriam por nosso querido Banco. Era 
difícil sair daquele aconchego histórico 
e doce, onde o “suor” do labor ainda 
“molhava” mesas e papéis, e onde as 
cabeças às vezes se debruçavam em 
belos devaneios, mas também para a 
solução  de problemas do estabele-
cimento bancário e da caminhada da 
própria profissão.

Hoje, a AFABRB é uma entidade  
respeitadíssima, principalmente peran-
te as instituições do complexo BRB, 
passando pela presidência do Banco, 
Regius, Saúde, AEBRB, AABR, en-
fim. As gestões passadas, formadas 
na competência, dedicação e zelo de 
colegas dignos e abnegados (que car-
regavam o orgulho regiobancário), er-
gueram, os degraus do porvir da nossa 
querida Associação, que atualmente se 
impõe pelo exemplo de trabalho, des-
prendimento e transparência dos atu-
ais gestores.

No contexto de sua missão e fi-
nalidade para que foi criada, a AFA, 
com suas inestimadas parcerias, vem 
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auxiliando desde muito tempo, seus 
associados e familiares a trilharem 
caminhos mais seguros no decorrer 
da vida. Permanece, indefinidamente, 
defendendo seus legítimos interesses 
(dos filiados), proporcionando, assim, 
verdadeiro acompanhamento e vigilân-
cia, para a sustentação  dos meios da 
prosperidade e a segurança financeira 
dos seus associados e pensionistas.

Prossegue a saga da nossa querida 
Associação para próximas décadas la-
boriosas, justas e produtivas.  

Saudações!

Sem festa nem bolo. Mas presente!
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O valor do vale-brinde é de R$ 200,00 (duzentos reais). Em fevereiro 
a sorteada foi Maria do Carmo Bittencourt , aniversariante do dia 11.

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 defestas
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. 

Atenção, Associado! 
AFABRB presenteia um Aniversariante todo mês

02/03
AFONSO CARISIO RIBEIRO
03/03 
ANTONIO TONIETTO
ESTER RIBEIRO FRANCO GUIMARÃES
GILBERTO SOUZA AMARAL                                       
JOSELINA DIAS DE ALENCAR RIBEIRO
04/03 
SUELI MARIA AMARAL
05/03 
ANTONIO FRANCISCO FLORES                                    
KELSON CÔRTE
MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT 
06/03 
JOSE IVAN MAYER DE AQUINO                                   
NILZA ROCHA SANTOS 
 07/03 
IRAI ROSA DA SILVA                                          
JOSÉ GILBERTO DE SOUZA FILHO
08/03 
JOAO DE DEUS SANTOS 
09/03 
ADRIANA HELOISA SILVA 
RITA DANTAS DE LIRA                                         
RUBENS DE AZEVEDO RAMOS 
10/03 
ANTONIO NUNES DOS SANTOS 
CÉLIO DO PRADO GUIMARAES
GELMA GONCALVES DE MOURA
11/03 
CANDIDO JOSE BOMTEMPO                                       
DORVALINO DIAS DA SILVA                                     
LAURA FRANCISCA DE SOUZA NUGOLI 
PATRICIA ADJUTO BOMTEMPO
RITA DE CASSIA CARVALHO DE PAULA
12/03 
CANDIDO FERNANDES DE OLIVEIRA                               
LAURINDO ARAUJO NETO                                        
SAMUEL CAMPOS TEIXEIRENSE

13/03 
ANGELA MARIA CORDEIRO AMUY 
ANTONIO EIGI NISHIYAMA
EDSON RIBAMAR NUNES FREITAS                                 
MARCO ANTONIO WESTIN                                        
ROBERTO GOMES DA SILVA  
14/03 
DINARLENE DE OLIVEIRA RANGEL
SILVANIA LUCIA COSTA NORMANDO
15/03 
GENESIO RODRIGUES DE MAGALHAES
JUVENTINA BATISTA LEMES
MARTA KEIKO HIYANE
16/03 
ANTONIO CARLOS CALDAS E ALMEIDA
ARLETE DE OLIVEIRA SOUSA 
JOSE KLEBER DE SA BARRETO                                   
MADALENA MARUNI IGUTTI SUENAGA  
17/03 
JOANA HILÁRIO DE SOUSA LIMA
MARIA EVANI COSTA BRAGA
18/03 
JOSE CORDEIRO DA SILVA
19/03 
JOSE GERVASIO DE OLIVEIRA                                   
MARIA DE LOURDES GUIMARÃES FARIA
20/03 
UYARA AQUINO GENARO 
21/03 
BENTO MEDEIROS SALVIANO                                     
LÍDIA ALVES DE CARVALHO BEZERRA
ZILDETE DOS SANTOS SILVA CIRQUEIRA 

23/03 
PETRONIO DE SOUZA PORTO 
24/03 
OLGA NASCENTE
26/03 
JOSE LEITAO RAPOSO                                          
LUIZ HENRIQUE MINHOTO QUEVEDO
VILMA INES SOARES DA SILVA
27/03 
ADILIO ALVES FERREIRA                                       
ANTONIO JORGE RIBEIRO PAES                                  
ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO                                  
GUMERCINDO PAES CANDIDO 
28/03 
MARIA HELENA BRAGA DA SILVA                                 
MAURO ELIAS RIBEIRO MUNDIM                                  
WINTER FERREIRA
29/03 
JOAO DANTAS DE SOUSA                                        
JORGE MIYADAIRA                                             
LOURENÇO MOREIRA GOMES 
LUCIANA SABACK VINHAES DA COSTA
30/03 
AMERICO PAES DA SILVA
JOSE BRUNO DE CASTRO
NIVALDO ALVES DA SILVA                                      
OSMAR JOSE RODRIGUES 
UMBERTO RAMOS FERREIRA
31/03 
ANTONIO MENDES DE SOUZA

Atualização de 
dados cadastrais
e campanha 
de filiação

Para atualizar o seu cadastro e faci-
litar a comunicação com a AFABRB, en-
tre em contato  com a Assocação pelo 
e-mail afabrb@gmail.com ou pelos te-
lefones (61) 3345-0490 / 3245-6876.

Aproveitamos a ocasião para pedir, 
também, que colabore com a campa-
nha para atrair novos associados: Caro 
colega, traga um  aposentado do BRB 
para filiar-se a esta casa! Atualmente 
a AFA tem 63% de representatividade 
em relação ao quadro de aposentados 
do Banco; Portanto,  37% ainda não se 
associaram. Então, vamos trazê-los ao 
nosso convívio. Conversemos com eles 
e lhes mostremos as importantes van-
tagens em tornarem associados. 

Juntos e conectados somos mais 
fortes na defesa dos interesses co-
muns!

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. 

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
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Impacto da volta às aulas na economia e na rotina familiar
“Faltando poucos dias para o ano letivo 

começar oficialmente no Distrito Federal, a 
procura por material escolar se intensificou 
em papelarias e livrarias, em fevereiro de 
2022. Como de costume, muitos brasilienses 
deixaram para fazer as compras na última 
hora e, além de estabelecimentos cheios, pu-
deram encontrar preços acima do esperado.  
Uma alta já era prevista nos preços de ar tigos 
de papelaria. No entanto, em 2022, o aumen-
to foi de 10% a 11%, em relação a 2021, que, 
de acordo com o Sindicato de Papelarias e 
Livrarias do Distrito Federal (Sindipel), é o 
repasse do índice inflacionário do período. O 
aumento geralmente acontece entre agosto e 
setembro do ano anterior, com o lançamento 
das coleções de volta às aulas.

Este ano, os materiais que sofreram um 
maior aumento foram os importados, devido 
à alta do dólar. Em contrapar tida, os produtos 
que sobraram no estoque desde 2020 – início 
da pandemia – ficaram com preços atrativos. 
Como as papelarias querem zerar esses es-
toques, os consumidores puderam aproveitar 
para economizar adquirindo esses itens em 
vez de desembolsar mais com as coleções 
atuais.

Apertou no bolso – A analista Suzana 
Marques da Silva, 37 anos, comentou sobre 
o retorno das duas filhas à escola. A mais 
nova, Sofia Marques, 10, volta a estudar pre-
sencialmente. Suzana conta que sentiu o au-
mento no preço dos materiais pesar no bolso. 
‘Antes da pandemia, exigiam muitas coisa, 
agora, estão pedindo o essencial, mas estou 
gastando o mesmo valor. Comprando menos 
e gastando mais’, ponderou.

Por outro lado, ela conseguiu economi-
zar, já que a filha mais velha, Any Beatriz Mar-
ques de Souza, 18, está entrando para a fa-
culdade, que não demanda tantos materiais. 
‘Agora, os gastos com papelaria diminuíram. 
Material escolar, eles não pedem. Eu faço 
uma encadernação ar tesanal em casa, então, 
é só caneta mesmo’, disse. Ao responder 
às perguntas, a adolescente comemorava a 
nova fase. ‘A gente já sente a diferença agora, 
comprando as coisas para começar o ano. É 
muito mais responsabilidade’, disse Any.

As duas estavam acompanhadas pela 
avó, apaixonada por itens de papelaria, e que 
escolheu comemorar o aniversário em uma. 
Professora aposentada, Thereza Cristina Cor-
rêa Marques, 56, confirmou que observa o 
aumento de preços dos itens escolares ano a 
ano. ‘Está caro, mas, por causa da qualida-
de, vale a pena pagar um pouco mais do que 
comprar um barato, inferior e que vai ter pre-
juízo lá na frente’, explica Thereza, que ajuda 
na lista escolar das duas netas.  

Pesquisar é a saída – O melhor jeito de 
economizar é antecipar as compras. O indi-
cado é que os pais façam, pelo menos, dois 
orçamentos comparando preços e qualidades 
do produtos.

“Estabelecimentos do setor observa-
ram melhora nas vendas – Depois de dois 
anos com muitos desafios, a papelaria Casa 
do Colegial (por exemplo) teve um motivo 
para celebrar. ‘Novembro foi mais ou menos, 
estávamos com medo. Mas, em dezembro, 
melhorou, e janeiro superlotou. Geralmente, o 
melhor mês é janeiro, porque as pessoas dei-
xam para última hora. Tivemos até fila para 

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. 

fora da loja’, conta a gerente Socorro Mame-
de, revelando que as vendas superaram em 
cerca de 50% as de 2021. 

Para os estudantes da rede pública foi 
estabelecido o retorno com aulas 100% 
presenciais e com o turno normal de cinco 
horas nas turmas regulares. Os únicos com 
direito ao ensino remoto são os alunos imu-
nossuprimidos, com algum tipo de comorbi-
dade declarada por laudo médico. A presença 
é obrigatória, e a Secretaria de Educação de-
cidiu por não cobrar o passaporte da vacina.”

(Fonte: Correio Braziliense, 
caderno Marcas & Negócios / Comércio, de 

12/02/2022)

O treinamento de PLD é destinado à 
cer tificação de diretores, gestores e co-
laboradores no processo de Prevenção 
ao Crime de Lavagem de Dinheiro, es-
pecialmente aqueles envolvidos no pro-
cesso e controle de PLD (GERIC, GEGOL 
e GEPRE).

O Ensino à Distância Regius oferce 
também o curso de Educação Financeira 
e Previdenciária para todos os partici-
pantes dos planos, contendo informações 
e orientações para uma vida finaceira sau-
dável e para o desenvolvimento de uma 
cultura previdenciária de longo prazo. En-
tre no site ead.regius.org.br e informe o 
seu número de usuário e senha para aces-
sar a plataforma. 

Gestão qualificada: EAD Regius proporciona 
curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
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Contato por e-mail:  
centraljudicialdodoso@tjdft.jus.br

CENTRAL 
JUDICIAL 
DO IDOSO

A Central Judicial do Idoso é um serviço 
interdisciplinar destinado à pessoa idosa do 
Distrito Federal que tenha seus direitos amea-
çados ou violados e que necessite de orienta-
ção e atendimento na esfera da Justiça.

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

“Código de Resposta Rápida’’ para Plantão Jurídico da AFABRB
Na versão digital do AFA EM FOCO 

de janeiro, adicionanos um botão para 
contado direto com a Dra. FERNANDA  
R. ALVES FERREIRA, que atende por vi-
deoconferência pelo número de WhatsA-
pp (61) 98425-8881. Pois, então, com o 
clique no link disponibilizado na versão 
digital passada, o internauta já conseguia 
falar com a nossa advogada, sem precisar 
teclar os números. A interatividade chegou 
agora à versão impressa! 

QR Code, ou código QR, é a sigla de 
“Quick Response” que significa resposta 
rápida. Trata-se de um tipo de código por 
imagem, que foi criado em 1994 e vem 
sendo cada vez mais utilizado, dado o de-
senvolvimento de vários aplicativos que 
geram a etiqueta, interpretada rapidamente 
por meio de leitura digital, como a câmera 
do seu celular.

A etiqueta 
do QR Code 
veiculada em 
telas de com-
putadores e 
outros dispo-
sitivos eletrô-
nicos (como 
TVs) e tam-
bém em materiais impressos, redireciona o 
usuário para alguma página ou conteúdo. 
Vamos experimentar? Aponte a câmera do 
seu celular para enquadrar a etiqueta aci-
ma. Dessa forma, você pode acessar dire-
tamente o WhatsApp do Plantão Jurídico 
AFABRB, como num passe de mágica!

Observação: Informamos que a Asso-
ciação participa somente como mediadora 
entre seus associados e a advogada, não 
arcando, portanto, com nenhum custo fi-
nanceiro decorrente de demandas ou acor-
dos judiciais, como consta dos termos do 
contrato existente.

 As tarifas bancárias são valores que os bancos cobram dos clientes pelos serviços prestados. 
Essas taxas podem ser cobradas se estiverem expressamente previstas no contrato e somente se o 
serviço tiver sido efetivamente prestado. As instituições bancárias estão proibidas de cobrar taxa de 
manutenção de conta caso você utilize apenas serviços essenciais, assim segue:

1) Cartão de débito;
2) 4 saques em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou em terminal de autoatendimento;
3) 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição, em guichê caixa, em terminal 

de autoatendimento ou pela internet;
4) 2 extratos contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio  do guichê de caixa ou 

terminal de autoatendimento;
5) Realização de consultas ilimitadas mediante utilização da internet;
6) Fornecimento anual de extrato consolidado;
7) Compensação de cheques;
8) 10 folhas de cheque;
9) Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos.

Para que as cobranças sejam válidas, elas devem seguir algumas regras:
1) A tarifa deve estar prevista no contrato ou referir-se a um serviço autorizado ou solicitado pre-

viamente pelo cliente;
2) O serviço deve ter sido efetivamente prestado pelo banco ou instituição;
3) As tarifas devem ser divulgadas em formato e locais visíveis nas agências e postos de atendi-

mento e também nos canais digitais, como aplicativos e sites.

De acordo com o artigo. 1º da Resolução 3.042 /06 do BACEN a conta salário é um tipo especial de 
conta de depósito à vista destinada a receber salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e simila-
res. Por esta razão, o Banco Central proíbe a cobrança de qualquer tarifa para utilização da conta salário.

Por decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), os clientes de bancos têm direito a não pagar 
tarifas se optarem por serviços básicos. Dessa forma, todas instituições financeiras são obrigadas a 
oferecer aos seus clientes uma Conta Corrente de Serviços Essenciais.

O entendimento majoritário dos Tribunais é de que o consumidor faz jus a devolução de todos 
valores cobrados indevidamente como cesta básica de serviços que não tinha sido expressamente 
pactuado.

Cabe a instituição financeira provar se o serviço foi contratado ou não. Provada a má prestação do 
serviço bancário ou o não conhecimento expresso do consumidor/a sobre a cobrança de tarifas ou uma 
possível mudança unilateral na natureza da conta bancária, deve o banco devolver todos valores pagos 
indevidamente, observando-se o prazo prescricional.

Para maiores esclarecimentos entre em contato através do e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br 
ou por telefone/Whatsapp: (61) 98425- 8881 (código QR na coluna à esquerda). 

Esclarecimentos sobre a cobrança de 
“cesta de serviços” realizadas pelas 
Instituições Financeiras 

Horário de funcionamento: 12h às 19h

Horário de atendimento  
ao público: 12h às 18h.
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Na Clínica Saúde BRB temos excelente 
serviço, ótimo atendimento e profissionais 
de primeira linha na área de saúde e medi-
cina: psiquiatras, geriatras, ginecologistas, 
urologistas, cardiologistas, médicos de famí-
lia, clínicos gerais, enfermeiros, assistentes 
sociais, psicólogos, nutricionistas. O serviço 
é personalizado, do acolhimento ao cuidado 
e, caso necessário, encaminhamento a es-
pecialistas credenciados. Para utilizar os ser-
viços, é necessário se inscrever em algum 

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA
Informe-se sobre o hemocentro 

mais próximo a você
saude.gov.br/doesangue

Agendamento para consultas personalizadas e seguras

Preocupação com aumento de casos de dengue
Devido à extensão da pandemia da co-

vid-19, o carnaval de rua foi cancelado em 
diversas Unidades da Federação, incluindo 
o DF. No entanto, o aumento de viagens 
pelo Brasil foi considerado muito provável 
pelo setor de transportes terrestres (o que 
deve ser averiguado em março), trazendo 
outra preocupação: disseminação da den-
gue em virtude de baldeções em localida-
des desprovidas de saneamento adequado.

De acordo com as estatísticas da con-
cessionária que administra a Rodoviária do 
Rio de Janeiro, as 41 empresas de trans-
porte regular decidiram disponibilizar 13 
mil ônibus para atender à expectativa de 
aumento de viagens de ônibus em relação 
ao 2021, recuperando cerca de 70% do 
movimento do mesmo período de 2020. 
Como sabemos, a capital carioca é um 
dos principais destinos de turistas de todo 
o Brasil no carnaval, com ou sem blocos 
de rua, oficialmente autorizados.

“A população vacinada contra a Co-
vid-19 já atinge um percentual alto e as 
viagens pelo Brasil, principalmente as 
terrestres, estarão aquecidas neste que é 
um período tradicionalmente de grande de-
manda”, comentou Beatriz Lima, porta-voz 
da concessionária da Rodoviária do Rio de 
janeiro, em matéria publicada pelo jornal 
Bem Paraná. Segunda a porta-voz, uma 
equipe da Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio (SMS-RJ) foi escalada para pro-
mover ações contra a dengue, de 23 a 25 
de fevereiro, atuando na passarela central 

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-

superior do terminal, de 8h às 14h, com 
objetivo de alertar a população sobre a pre-
venção e o controle de arboviroses trans-
mitidas pelo Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, Zika e chikungunya1.

“Estamos no verão, período em que 
aumentam as chuvas e favorece a prolife-
ração do mosquito em ambientes quentes 
e úmidos. Para evitar isso, precisamos 
conscientizar a população sobre a preven-
ção, que depende de medidas efetivas de 
controle do vetor. Com a urgência da pan-
demia de Covid-19, os cuidados com a 
dengue ficaram em segundo plano, mas é 
hora de retomar as ações de combate des-
sa doença que causa um impacto socioe-
conômico muito grande no País”, explicou 
Abner Lobão, Diretor Executivo de Medical 
Affairs da Takeda no Brasil - alerta que foi 
feito no site bet365 , em janeiro deste ano.

No DF, o sinal vermelho contra a den-
gue também foi acionado. Em reunião no 
dia 21 de fevereiro, no Palácio do Buriti, a 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde – ór-
gão da Secretaria de Saúde – e diversos 
administradores ajustaram ações para o 
combate à dengue. Segundo números da 
pasta, foram notificados 800 casos prová-
veis de dengue na primeira quinzena de ja-
neiro na capital. Assim, nas duas semanas 
anteriores ao carnaval, a determinação foi 
de aumentar o ataque ao mosquito Aedes 
Aegypti em várias regiões administrativas, 
segundo a Agência Brasília, responsável 
pelo site oficial do GDF.

ISOLAMENTO SOCIAL - O fato de a po-
pulação passar mais tempo em casa facili-
ta a atuação dos profissionais de saúde, já 
que aumentou a quantidade de moradores 
para recebê-los. Concomitante a isso, as 
próprias famílias podem tomar medidas de 
prevenção contra a dengue, tais como:

• Tampar os tonéis e caixas d’água;
• Manter calhas sempre limpas;
• Deixar garrafas e recipientes com a 

boca para baixo;
• Limpar semanalmente ou preencher 

pratos de vasos de plantas com 
areia;

• Tampar as lixeira;
• Limpar os ralos e colocar tela;
• Manter lonas para materiais de 

construção e piscinas sempre esti-
cadas para não acumular água.

programa preventivo ofertado pelas Patroci-
nadoras. 

O atendimento presencial havia sido re-
tomado, porém, com o recrudescimento da 
pandemia da Covid-19, suspendeu nova-
mente este tipo de atendimento, voltando, 
em primeiro caso, o atendimento virtual ou 
por telefone. Diante da necessidade de com-
parecimeto, é importante que o interessa-
do tenha informações antecipadas para o 
agendamento.

A Clínica (localizada na SGAS 902, Edifí-
cio Athenas, Entrada A, Sala 215) está fun-
cionando 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

tphone ou tablet); Faça o 
login (usuário e senha); 
Selecione a opção Menu 
Plano e siga o passo a 
passo.
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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 Outubro/2021 Novembro/2021

1. Saldo em Caixa 1.244.001 1.260.643

2. Saldo em Conta Corrente 1.149 488

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.240.623 1.257.658

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 83.125 83.276

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 305.911 278.977

    3.3. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 851.588 895.405

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 3.163.165 3.196.181

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de outubro e novembro/2021, com algumas correções dos dados de outubro.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Dezembro/2021 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.466.636.229 0,41 10,79 67,85 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 78.251.823 0,89 5,52 36,48 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 536.234.994 1,03 8,30 54,86 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 71.326.228 0,71 5,33 35,22 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 10.425.443 0,02 (0,21) (1,37) IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 209.435 0,60 4,04 26,70 IPCA + 4,00% a.a

PGA 82.524.636 0,98 11,67 77,14 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.245.608.788

Superavit do mês de dezembro/2021: R$ 794.647
Deficit acumulado até dezembro/2021: R$ (126.690.901)

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

Dezembro/2021  791.787,97  6.787,16 23.691,70

Janeiro/2022 865.834,73 6.246,76 27.525,20

FUNDOS: dezembro/2021  e janeiro / 2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF L CNPJ: 07351138000184. COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE: 0,69

- FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10859917000108. COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848 – RENTABILIDADE: 0,76


