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Outro ano, vida que segue
O ano passado foi cheio 

de turbulências mil, princi-
palmente no campo da po-
lítica partidária.  Ainda bem 
que já estávamos saindo do 
recrudescimento da pan-
demia da COVID-19 e reto-
mando fôlego para prosse-
guirmos esperançosos.

Depois das festas de Na-
tal e Ano Novo, muitos ain-
da precisam desintoxicar-se 
da ingestão excessiva de 
álcool (bebidas alcoólicas) 
e da boa comida, afinal tra-
ta-se de datas tradicionais 
de festas lautas que ressal-
tam um saudável “barulho” 
das grandes alegrias e da 
descontração. Contudo, a 
desintoxicação que se re-
quer é a limpeza do nosso 
humor e emoções que es-
tiveram sobrecarregados de 
polarizações descorteses e 
antifraternas, do divisionis-
mo e afastamentos entre 
irmãos e caros amigos - o 
que muito tem acontecido e 
ainda persiste nas próximas 
caminhadas dos brasileiros.

Não devemos, pois, 
mais nos preocuparmos 
com os “disse me desse”-
que têm minado e picotado 

nossas ternas amizades e 
gratas parcerias nos ca-
minhos por onde palmi-
lhamos. Temos que seguir 
sustentando o ideal, que é 
de todos, qual seja viver-
mos numa nação pacífica 
e ordeira, onde imperem o 
respeito pelas diferenças e 
o sentimento de verdadeira 
brasilidade. Somos um só 
povo, somos irmãos, so-
mos todos brasileiros!

Mas nossa mensagem 
é para dizer que, apesar 
do misticismo que geral-
mente aparece em todo 
começo de ano (de um 
ANO NOVO), não podemos 
e não devemos fazer pre-
julgamentos precipitados 
quanto ao futuro da nossa 
querida nação; e dizemos 
que a AFA nunca os fará. 
Somos uma comunidade 
consciente, culta, formada 
por colegas valorosos, po-
litizados, atualizados, pre-
parados quanto à realidade 
do nosso Brasil, mas não 
nos arvoremos em tomar 
vieses que nos levem à 
dissenção ou ao desgaste 
da nossa linda coesão as-
sociativa.

Muitos dizem que 
os pensamentos positi-
vos atraem coisas boas. 
Pois serão estes que de-
vem, certamente, ener-
gizar nosso otimismo e 
confiança nos destinos 
de um grande e amado 
País – nosso Brasil. Não 
nos atrevamos, aqui, a 
bem da verdade, a traçar 
conjecturas econômicas 
nem políticas. Eventuais 
desafios nesse sentido 
serão encampados e pro-
tagonizados por todos os 
brasileiros (mansos e pa-
cíficos), assim como pela 
habilidade, competência e 
boa vontade das nossas 
autoridades e instituições, 

pelo amor à pátria e ao seu 
povo. E para nos dar uma 
forcinha para este começo 
de ano, que tal tirarmos 
uns dias de “folga /férias”, 
se pudermos até viajar, 
não para reflexões, mas 
para um lazer e descontra-
ção que “cicatrizem” nos-
sas ásperas e incômodas 
diferenças, que, eventual-
mente tenhamos vivencia-
do em 2022.

Renovam-se, pois, as 
esperanças e grande oti-
mismo para um 2023 pro-
missor, produtivo, fraterno 
e mais humanizado. 

Um feliz Ano Novo a to-
dos! Deus no comando! 

Saudações!
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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 janeiro a sorteada foi 
JOANILDA FRANCISCO JANUÁRIO,  
aniversariante do dia 11.

AFABRB presenteia 
um  aniversariante 
todo mês

01/02
ALINO DONIZETTI DE QUEIROZ
ANTONIO CLAUDIO FARIA MARTINS
HILDA MARIA DA SILVA
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES VIEIRA
JOSMIR JOSE BRAZ                                            
LAURO DA SILVA DE AQUINO
LEILA APARECIDA DE J ALEXANDRE                              
MILVA VELLOSO CASTELO BRANCO
02/02
ELI MOREIRA SOARES
JOSÉ JOBERTO GOMES
SINDIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO
03/02
ASTECLIDES FERREIRA DIAS
05/02
GERALDO MAJELLA DE RESENDE
MÁRCIA MOREIRA LEITE
06/02
JOÃO DUMAS FERNANDES
JUAREZ BARBOSA DE FRANÇA E SILVA
07/02
JANDIR DE MOURA RIBEIRO JUNIOR
JUCINEIA LIMA TAVARES
08/02
BILIZARIO PEREIRA DE LACERDA
CARLOS OTONI SACRAMENTO DE MIRANDA
JOÃO AFONSO GUERRA
JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA
09/02
ALBERTO RIVERA TAUILY
IONE TAVARES CORREIA

10/02
CLISTENES MAGALHAES CARVALHO
NILMAR DE FREITAS BADU
11/02
MARIA DO CARMO BITTENCOURT
12/02
ORLANDO ELOY ALVES DIAS FILHO
13/02
ALIOMAR CARVALHO DE JESUS
14/02
ELIANE MARIA OLIVEIRA MARRARA
ELZA MARIA BRAVIM EURICH
HENRIQUE EDUARDO ROMANO
15/02
CYNTHIA VIEIRA FERREIRA DE FREITAS
GERALDO SOARES DE MOURA E SILVA
JOÃO BOSCO GUIMARAES                                        
JOSÉ MARIA LIMA VIEIRA    
16/02
ELMA MARIA DE LOURDES CALDAS
17/02
MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA
NILZA BISPO DE JESUS
RICARDO SÉRGIO PEREIRA
18/02
EDSON FIRMINO LIMA
19/02
CÂNDIDA MARIA NASSAU FERREIRA
MARCUS ALENCAR DE ARAUJO
20/02
CÉLIA REGINA MUSIALOWSKI CHAVES
EDUARDO ZACARIAS NETO
JOÃO ANDRÉ CORREA

22/02
LOANA DE SOUZA SOARES
REBECA RIBEIRO FIALHO
VALDIR ANDRADE
23/02
MARIA EMÍLIA R. DA CUNHA VIANA
MARIA HOLLERBACH LIMA
24/02
AGOSTINHO XAVIER DE LIMA                                    
ANA MARIA DE SALES
ELIAS JOSÉ PEREIRA DE SOUSA FILHO
25/02
DERCILIO GOMES RORIZ
VIRGÍNIA GOMES PEDRA
26/02
MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA GÓES
28/02
NILTON FIGUEIREDO DE SOUZA

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 pelo (e-mail)  
fernanda.advdf@yahoo.com.br 
ou Whatsapp: (61) 98425- 8881 
(código QR abaixo).

Plantão Jurídico 
da AFABRBPrata 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 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 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.

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. 

A Central Judicial do 
Idoso é um serviço interdis-
ciplinar 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:  central-
judicialdodoso@tjdft.jus.br

Horário de atendimento ao 
público: 12h às 18h.
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(Fonte:  Correio Braziliense, 
caderno Cidades, de 27.12.2022)

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. 

“Envelhecer é um processo natural 
da vida, mas fazer isso bem e com qua-
lidade ainda é um privilégio para grande 
parte do público conhecido como a “me-
lhor idade”. Para aqueles que vivem nas 
periferias do Distrito Federal, o acesso à 
cultura, à saúde e ao transporte costuma 
ser mais difíceis. Produzido pelo Instituto 
de Pesquisas e Estatísticas do DF, o es-
tudo Retratos Sociais 2021 das pessoas 
idosas indica que 365.514 pessoas com 
mais de 60 anos vivem na Capital , o que 
equivale a 11,84% da população. Do total 
nessa faixa etária,  19,8% estão na classe 
D/E, com renda mensal de até R$ 2,9 mil.

“Morando em uma casa bem simples 
no Sol Nascente há 38 anos, Fernando 
Passos, 71 anos, ainda trabalha para 
completar o valor da aposentadoria que 
ele e a esposa Maria de Lurdes dos San-
tos, 69, recebem. “ É a necessidade que 
faz o idoso trabalhar. Nós temos que fa-
zer um extra com uma venda para ganhar 
uma porcentagem a mais”, comenta. Ele 
destaca,  ainda, que se arrisca vendendo 
fiado, já que o comércio oferece várias 
condições para a clientela. Sem carro, o 
idoso vai de bicicleta fazer as entregas 
nas casas dos clientes. “Onde não dá pra 
ir de bicicleta, eu vou de jumento”, ressal-
ta. “Juntos há 26 anos, Fernando é cuida-
doso com a esposa, que tem diabetes e 
sente dores nas costas e nos joelhos. O 
idoso recorda que já foi parado pela po-
lícia enquanto carregava os produtos da 
venda na bicicleta. “Alguns foram gros-
seiros e isso me rendeu um começo de 
depressão. “Até hoje quando pego minha 
bicicleta para fazer uma entrega, eu saio e 
tenho a lembrança”, conta. “É muito difí-
cil a vida do idoso. Não reclamo da idade, 
amo ser idoso, eu vivi e tenho história, 
mas é complicado”, diz mesmo em meio 
às  dificuldades.

“Com as recentes chuvas na capital, Fer-
nando e a esposa passaram por um susto 
quando a casa ficou alagada com cerca de 
10cm de água. O aguaceiro atingiu o cômodo 
onde ficam as caixas com os produto de ven-
da. “Nós somos privilegiados por morarmos 
aqui na frente. “O Sol Nascente precisa de 
muita atenção da parte governamental”, ava-
lia o morador, reclamando da falta de ação e 
de serviços na periferia. “Justiça e saúde são 
duas coisas que o pobre não está tendo mais 
acesso. Vai para o hospital com um problema 
e volta com dois, além do aborrecimento que 
passa para ser atendido”, pontua o idoso, 
que tem quatro filhos, e mais dois de Maria 
de Lurdes que ajudou a criar”.{... Essa é a 
real condição de muitos idosos da periferia. 
O Sr. Fernando apenas foi pinçado na abor-
dagem do repórter do Correio Braziliense. Ele 
representa a vida e o dia a dia dos demais da 
“melhor idade”}.

Melhorias para o idoso - Segundo o 
pesquisador da área do Envelhecimento e 
Longevidade e professor na Universidade de 
Brasília (UnB), Otávio de Toledo Nóbrega, é 
necessário que a Política Distrital do Idoso 
(Lei Nº 3.822/2006) saia do papel.(...”não 
se trata de concentrar a discussão de temas 
correlatos em uma única instância, mas qua-
lificar os temas, trazendo a discussão para 

a seara de quem entende e já cuida do 
assunto”, diz o pesquisador). O especia-
lista destaca que o GDF tem de assegurar 
recursos para financiar instituições (do 
gênero) de longa permanência e centro 
de convivência com eficiência para o bem
-estar do idoso. Necessário, também efe-
tivar escuta qualificada junto às entidades 
que sabidamente lidam com questões ge-
riátricas/gerontológicas. Importante frisar 
que, como se trata de atendimentos gerais 
(de toda sorte), requer-se a associação 
de órgãos governamentais, multidiscipli-
nares, além do engajamento qualificado 
de instituições que estudam esse campo 
e também cuidam da “melhor idade” em 
todos os  aspectos humanísticos que as-
segurem um tratamento decente que essa 
importante questão requer”.

Envelhecer nas periferias da Capital
Reportagem publicada pelo jornal Correio Brasiliense no final de 2022 aponta que “viver a ‘melhor idade’ requer cora-
gem para enfrentar as dificuldades”. Segundo estudos realizados um ano antes da matéria jornalística, “em locais com 
pouca infraestrutura, a população acima de 60 anos das regiões mais pobres encaram um dia a dia cheio de desafios”...
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1) VENDA DOS IMÓVEIS DO PLANO BD-
01: A principal preocupação relacionava como 
seria aplicado o valor dos imóveis vendidos. 
Foi esclarecido que o Plano BD-01 tem um 
alto grau de maturidade e, por isso, desde o 
ano passado, a venda dos imóveis já havia 
sido aprovada pelo Conselho Deliberativo da 
REGIUS. Esse processo foi iniciado por força 
da Resolução CMN 4.661/2018 (substituída 
pela CMN 4.994/2022), que determina a desi-
mobilização dos planos até 2030. O processo 
de venda está seguindo os normativos inter-
nos da REGIUS e a legislação. Os valores das 
vendas serão aplicados em títulos Públicos –  
NTN-B – com vencimentos atrelados ao fluxo 
de pagamento dos benefícios, com base nos 
estudos de ALM. Segundo a Diretoria Executi-
va da REGIUS, “a ideia é tentar agilizar as ven-
das para aproveitar as boas taxas das NTN-B”.

Nova Diretoria da REGIUS recebe representantes da AFABRB e
trata sobre assuntos de relevante interesse dos participantes 

Semíramis Rezende (Mirinha, no topo da mesa à direita) e Sandro Soares (no canto inferior da foto, à direita) foram nomeados em 23/12/2022 
para ocupar, respectivamente, os cargos de Diretora Presidente e Diretor Financeiro da REGIUS, cujos mandatos irão até agosto de 2026. E já 
na primeira quinzena de 2023, a nova Diretoria da Entidade recebeu representantes da AFABRB para tratar dos seguintes temas: 1) VENDA DOS 
IMÓVEIS DO PLANO BD-01;  2) ESTUDOS DO PLANO BD-01; e 3) COMEMORAÇÃO DO DIA DO APOSENTADO.  Veja a seguir o que foi tratado 
em cada tema:

2) ESTUDOS DO PLANO BD-01: Estudo 
para avaliar possível aplicação de redução 
na taxa de custeio extraordinário do Plano 
BD-01 e estudo para alterar o período de 
apuração do índice de correção dos bene-
fícios previdenciários do Plano BB-01, de 
janeiro a dezembro – ou seja, sem a defa-
sagem de um mês  –, conforme regra re-
gulamentar vigente. A Diretoria Executiva da  
REGIUS esclareceu que já estava tratando 
da atualização dos estudos com a consul-
toria atuarial, que ocorrerá a partir do fe-
chamento contábil de dezembro/2022. A 
Diretoria Presidente da REGIUS solicitará à 
AFABRB a indicação de dois representantes 
para acompanhar o processos e os estudos 
atuariais e jurídicos que permeiam os dois 
assuntos tratados no tema 2. A conclusão 
dos estudos deve ocorrer até 30/06/2023.

3) COMEMORAÇÃO DO DIA DO APO-
SENTADO: os representantes da AFABRB 
sugeriram alterar a data do evento come-
morativo para fevereiro, em virtude do au-
mento do número de casos de Covid. A 
Diretoria Executiva da REGIUS acatou a su-
gestão e manterá os aposentados informados.  
A REGIUS destacou a relevância de encon-
tros desta natureza. Cada dia um novo passo 
e juntos vamos fortalecendo as relações.

O índice de 5,90% começou a ser apli-
cado a partir do dia 1º de janeiro de 2023 
pela REGIUS, para a correção dos benefí-
cios. E o do INSS ficou em 5,93%.

Para maior clareza da informação, fri-
samos que o reajuste será proporcional ao 
tempo de aposentadoria ocorrido em 2022. 
Ou seja, quem se aposentou em janeiro 
do ano passado receberá o índice cheio 
(5,90%). O fator de correção vai diminuindo 
de acordo com meses subsequentes. En-
tão, terá o menor índice quem se aposentou 
por último em 2022.

Reajuste proporcional
no valor dos benefícios
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2023: Terceiro ano da ‘Década  
do Envelhecimento Saudável’’ 

O envelhecimento popula-
cional é apontado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
como uma das transformações 
sociais mais impactantes do 
século 21. Nesse sentido, a 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas (ONU) anunciou, em 
2020, um plano para reunir es-
forços de governos, sociedade 
civil, agências internacionais, 
profissionais, academias, mí-
dia e setor privado para melho-
rar a vida das pessoas idosas, 
de suas famílias e comuni-
dades. Iniciaram-se, assim, 
os primeiros debates sobre a 
“Década do Envelhecimento 
Saudável (2021-2030)”. 

O número de pessoas com 
60 anos ou mais será de 1,4 
bilhão no mundo até 2030. 
Com base nesta projeção, a 
ONU previu que muitos paí-
ses enfrentariam crescentes 
pressões fiscais e políticas na 
esfera dos sistemas públicos 
de saúde, previdência e pro-
teção social para a população 

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.

de faixa etária mais avançada 
– situação amortecida no Brasil 
pela Saúde Suplementar (conjun-
to das atividades desenvolvidas 
pelas operadoras de planos e 
seguros privados de assistência 
médica à saúde).

O avanço da medicina no 
combate a doenças que antes le-
vavam à morte precoce resultou, 
de fato, na amplificação da lon-
gevidade, mas a velhice saudável 
requer atenção especial. Atual-
mente, com o aumento da ex-
pectativa de vida da população, 
há divisões etárias da velhice, 
cada qual com cuidados pecu-
liares:  Os idosos, a partir de 60 
anos; os muito idosos, acima de 
85 anos; e os centenários. 

Especialistas apontam que o 
olhar para a saúde das pessoas 
idosas deve ser construído com 
foco em uma jornada integrada, 
a fim de controlar doenças crô-
nicas, manter hábitos saudáveis 
e usar apenas medicamentos 
prescritos pelo médico. É funda-
mental fazer consultas regulares.  

Na busca por uma saúde 
melhor, felizmente, podemos 
continuar contando com o 
suporte de uma equipe multi-
disciplinar disposta a orientar 
e trocar experiências com os 
pacientes. Os beneficiários da 
Saúde BRB recebem assis-
tência e cumprem as orienta-
ções e acordos firmados em 
consultas na Clínica Saúde 
BRB (Ed. Athenas, SGAS 
Quadra 902 Sul, Brasília/DF). 
A equipe de profissionais da 
Clínica promove o cuidado de 
forma interdisciplinar e pres-
ta atendimento humanizado, 
qualificado, seguro e efetivo, 
por meio da realização de 
exames e consultas preventi-
vas sem coparticipação. 

Teleconsultas:(61) 3029-
6363; (61) 3029-6353; (61) 
3029-6352.
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Setembro/2022 (**) Outubro/2022

1. Disponível (*) 1.444.733 1.465.918
2. Saldo em Bens Numerários (Caixa) 267 757
3. Saldo em Aplicações Financeiras 4.143 5.644
4. Aplicações de  liquidez imediata 1.440.322 1.459.517
4.1. BRB – (FIRF MAIS) 27 -
4.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 92 93
4.3. CDB / RDB 91.953 -
4.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 1.348.250 1.459.424
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 2.122.124 2.143.310

NOTAS: - Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes dos meses de setembro e outubro.
- (*) Só a titulo de informação.
- (**) Os valores de setembro foram atualizados conforme balancete desse mês, refeito pela Contadora (empresa de contabilidade) que elabora a documentação contá-
bil da AFA. Desconsiderem-se, portanto, os valores informados no AFA EM FOCO do mês de dezembro/22.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Novembro/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.581.216.238 0,60 9,97 99,48 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 76.968.257 (0,17) 9,14 102,20 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 622.815.192 (0,18) 8,72 97,42 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 84.400.958 (0,23) 7,57 84,55 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 14.952.623 (0,90) 6,27 70,05 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 1.117.535 0,42 9,09 101,55 IPCA + 4,00% a.a

PGA 86.990.485 0,40 9,85 110,07 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.468.461.287 

Deficit do mês de novembro/2022:  (R$ 12.412.657)
Deficit acumulado até novembro/2022: (R$ 130.613.540)

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/2022 1.382.458,38 16.472,66 147.023,16

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

FUNDOS: Dezembro /2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLESTESOURO FICFIRF L - Observação: este fundo foi extinto, seu investimento foi migrado. 

- FUNDO: 40 BRB CAPITAL FICFIRF LP CNPJ: 10859917000108 -  COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848 - RENTABILIDADE: = 1,10

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


