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O mês de julho foi tomado por um assunto que aglutinou 
debates intermináveis. Os combustíveis roubaram a cena em 
todas as mídias – jornais, televisão e redes sociais. Os preços 
não paravam de subir, demissões e novas indicações na pre-
sidência da Petrobras, comentários políticos diversos e cer ta 
rede de intrigas entre autoridades de estirpe, com seguidas 
intervenções da Presidência da República. Enfim, um estar-
dalhaço retumbante!

Pensando bem, pode ser que, como outsider, o cidadão bra-
sileiro possa ter  uma ideia melhor do que estava (e ainda está) 
acontecendo em torno do tema COMBUSTÍVEIS. Ele (o cidadão) 
poderia ficar estarrecido com a sequência interminável de au-
mentos – quase todos os dias. Estupefato, constataria que se 
tratava de um jogo desonesto,sem igualdade de condições, em 
que seu time só levava gol.

Inconformado, do lado de fora, ele fazia muito barulho e gri-
tarias as quais chegaram aos ouvidos de autoridades que pode-
riam estabelecer regras honestas e iguais. E assim, os preços dos 
combustíveis caíram, finalmente. Contudo, o vexame não termi-
nou. Passada uma trégua ligeira, poderá haver recrudescência das 
mesmas causas.

Entrementes, o dinamismo da vida não para. Então, renovam-
se as esperanças para outras alternativas de energia que alimen-
te a vida nas cidades e no campo.  Como seria fantástico se o 
Brasil se livrasse da dependência da energia do petróleo!  

O futuro guarda as possibilidades reais de obtenção da ENER-
GIA SOLAR e da ENERGIA EÓLICA.

Falando da energia EÓLICA, há praticamente um ano, em 
agosto de 2021, essa fonte renovável alcançou a capacidade de 
5 GW (cinco giga watts), o suficiente para abastecer cerca de 4 
milhões de lares brasileiros, ou cerca de 12 milhões de pessoas 
– uma cidade de São Paulo. Na opinião da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), ligada ao Governo Federal, nos próximos 10 
anos, a energia gerada pelo vento atingirá 11% de toda a energia 
elétrica fornecida no território brasileiro.

A constatação do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) é de que no mês de julho no Nordeste brasileiro a ventania 
é sempre muito grande (a maior do ano), o que vem favorecendo 
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às turbinas eólicas na geração de energia limpa, impulsionando, 
assim, a produção de energia elétrica de todo o Brasil. Só a título 
de informação:  O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
é uma entidade brasileira de direito privada, sem fins lucrativos, 
que é responsável pela coordenação e controle da operação de 
todas as instalações geradoras e transmissoras da energia elétrica  
de todo o território brasileiro, sob a regulação e fiscalização da 
ANEEL – Agência  Nacional de Energia Elétrica.

Além da ENERGIA EÓLICA, o ONS também informou um novo 
recorde, desta vez, na geração de ENERGIA SOLAR. A região 
nordeste produziu 2.963 megawatts em energia dessa fonte, ou 
27,5% da demanda por minuto da quantidade de energia contabi-
lizada no Nordeste.  E em termos comerciais, nos últimos 10 lei-
lões de energia coordenados pela Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), as energias EÓLICA e SOLAR apareceram 
com as mais competitivas, perdendo apenas para as hidrelétricas. 
E são esses leilões de energia que indicam caminhos para o inves-
timento no setor energético nacional.

Portanto, há esperanças de que não muito longe nossa queri-
da nação tornar-se-á independente da energia gerada pelo petró-
leo. A vida não para. O mundo não para. Enquanto alguns brigam, 
outros trabalham. Assim é o Brasil. Saudações!
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O valor do vale-brinde é de R$ 200,00 (du-
zentos reais). Todo mês a Associação sor-
teia um aniversariante para receber o vale 
brinde. Em julho o sorteado foi CARLOS 
PASCOAL DE MELO FERREIRA, aniversa-
riante do dia 22.

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

01/08 
ELAINE DA ROCHA SILVA E LIMA 
RUTE DE JESUS CAIXETA 
02/08 
FREDERICO OZANAN BARBOSA
MARIA APARECIDA SOUSA 
03/08 
ANTÔNIO CARLOS ALVES BARROS                                 
REINALDO TOMAZ  DE CANTUARIA 
VICENTE DE PAULA GRACIANO 
04/08 
EVALDO CLIMACO DOS SANTOS
VALMIR BARBOSA DA SILVA
05/08 
ALEX AUGUSTO FLORES HAIDAR 
06/08 
CELE MARIA MOTA VARGAS                                      
EPITÁCIO MARQUES MOREIRA                                    
GIOVANI ROSSETTI SEGADILHA 
07/08 
DERMINDA AUGUSTA DE CARVALHO
GUARACI VIEIRA DE MATOS
LUZIANA AZEVEDO LIMA 
09/08 
IARA CORREA DE ARAUJO
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
REGIS FRANÇA BARBOSA 

11/08 
UBALDO DA SILVA COIMBRA FILHO                               
12/08 
NADJA GLORIA RODRIGUES                                      
13/08 
ADELINO ALMEIDA DE MATOS
JOSÉ LUIZ BARBOSA                                           
JUAREZ GALENO DE SOUZA 
VALDECI CARNEIRO DA SILVA                                   
14/08 
ADEMIR BORGES                                               
EURYPEDES PAMPLONA SOBRINHO 
HILDEBRANDO CARDOSO DOS SANTOS                              
15/08 
GLÓRIA MARIA FERNANDES DA SILVA
16/08 
MARIA ELICE DE ANDRADE MELO NUNES FREIRE
SONIA EURÍPEDES T ARAÚJO
17/08 
CLÁUDIA APARECIDA FIDELIS ABREU DA SILVA 
EFIGÊNIA MARIA SOARES TEIXEIRA
JOSÉ DIAS SAMPAIO                                           
JOSÉ EUSTÁQUIO ROCHA MUNDIM                                 
PAULO ANTÔNIO DE CARVALHO

18/08 
ARNALDO RAMOS DA SILVA 
19/08 
ADELINA MARIA DE OLIVEIRA                                   
LUCIMAR RUBEN DE MACEDO MARTINS                             
MARIA PIMENTA JARDIM                                        
20/08 
ADALBERTO RODRIGUES SANTOS
DENISE MARIA LIMA MENDES 
NELSON BITTENCOURT XAVIER                                   
OSMAR NUNES MACHADO                                   
21/08 
FERNANDO ASSUNÇÃO RODRIGUES                                                   
23/08 
GILBERTO DA CRUZ BEZERRA                                    
MARIA DO CARMO FERNANDES DE LIMA
NEUZA MENDONÇA GUIMARÃES                                    
OZIRES LEAL BARBOSA                                         
24/08 
FRANCISCO PAULA NETO                                        
SEBASTIÃO GUIMARÃES FILHO
25/08 
JASSON TANIOS NEMER
JOÃO MANOEL DOS REIS                                        
JÚLIA NOVAIS DOS SANTOS

26/08 
JONAS SILVA DOS ANJOS
LUIZ NAPOLEÃO DA SILVA BRITO                                
27/08 
SEBASTIÃO LOPES DE AGUIAR
28/08 
JORGE WILSON CASERTA DE AGUIAR 
RUBIA ANTUNES DE ALMEIDA PAPA 
WALDEMAR SARTI                                              
WALDINIR DO NASCIMENTO
29/08 
JOSÉ XIMENES CARMO
30/08 
JOSÉ CARDOSO DE JESUS   

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? 

Toca algum instrumento, canta, faz 
artesanato? Tem algum projeto cultu-
ral ou social? Estamos à disposição 
para divulgar o trabalho do Associado 
AFABRB, contar a sua história ou a de 
algum colega que você quiser home-
nagear. Você também pode anunciar 
produtos e serviços comerciais, gratui-
tamente, neste espaço. Contatos: (61) 
3245-6876 / 3345-0490. 

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. 

Biblioteca AFABRB 
Lembramos também que, por mo-

tivo de mudança provisória da sede da 
AFABRB para o Edifício Brasília (locali-
zado no Setor Bancário Sul, assunto já 
divulgado nos diversos meios de comu-
nicação da Associaçãol), nossa biblio-
teca 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 even-
tos da AFA.   Contatos:  afabrb@gmail.
com –  (61) 3245-6876 / 3345-0490.

Aluguel de 
apartamento no Guará

QI 8 do Guará I, imóvel recém-
-reformado, estado de novo, piso 
em porcelanato, 2 quartos, 2 ba-
nheiros, vazado. Valor do aluguel: R$ 
1.300,00. Contato pelo telefone: (61) 
999728453.

Encontro com Arte 
De casa e com saudades dos en-

contros mensais, a professora Luzia 
Águida continua produzindo máscaras 
de proteção contra a Covid e outras 
doenças respiratórias, como a gripe. Os 
pedidos dos novos modelos podem ser 
feitos pelo WhatsApp (61) 99552-9882.
Agradecemos a compreensão de todos 
e esperamos poder retomar o quanto 
antes o Encontro com Arte, na medi-
da em que tivermos novamente espaço 
apropriado para as atividades.

Avise pra turma toda! Já se passaram sete meses e alguns colegas ainda 
não receberam o crédito do Abono de Natal concedido em  2021 (R$ 160,00 
em conta de cada associado),	porque	muitos	filiados	não	têm	conta	no	BRB	e	
sim em outros bancos. E ainda, muitos dos que tinham conta no BRB estavam 
com seus dados desatualizados, inclusive a própria conta bancária. Da mesma 
forma, é preciso atualizar cadastros junto à AFABRB. Para isso, a fim de facilitar 
a comunicação com a Associação, peça que suas amigas ou amigos associados 
(meio distraídos) entrem em contato com a gente pelo e-mail afabrb@gmail.com 
ou pelos telefones (61) 3345-0490 / 3245-6876.

ATENÇÃO! É muito importante renovar  
cadastros de contas bancárias no BRB! 
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O	que	são	‘‘testes	de	integridade’’	e	“gamificação”	
nos processos seletivos de empresas e instituições?

(Fonte:  Jornal o Estado de Minas )

A AFABRB, na condição de entidade de 
caráter associativo, sente-se no dever de 
expressar ideias e sentimentos de interesse 
geral. Assim, em certas ocasiões, pretende 
despertar em seus associados aquele velho 
e salutar sentimento de indignação e até de 
revolta! Destarte, vez por outra, ela divulga 
no AFA EM FOCO matérias já publicadas na 
mídia – aquelas  pontuais, de oportunidade. 

A Dra. FERNANDA R. ALVES 
FERREIRA (OAB/DF 34.056) aten-
de por videoconferência, orientan-
do sobre várias temas de interesse 
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 abaixo, à direita). Observação: A 
Associação participa somente como 
mediadora 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. 

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.

Plantão Jurídico AFABRB

Num país em que fraudes e corrup-
ções dominam os noticiários, é de se 
imaginar que esses problemas não se 
restrinjam ao cenário político. Falcatruas 
também sujam o ambiente corporativo e 
atrapalham o crescimento de empresas. 
Para evitar problemas decorrentes de de-
sonestidade, há companhias que aplicam 
testes de integridade durante o processo 
seletivo.

Em uma situação averiguada pelo jor-
nal O Estado de Minas em 2018 (época 
de crise econômica e ética), o teste de 
integridade era feito à distância, com até 
uma hora e meia de duração. Cada can-
didato, na mencionada situação, recebia 
retorno por meio de conversa presencial 
ou pela internet. A empresa recrutadora 
tinha acesso a um relatório que mostrava 
o grau de resiliência ética dos partici-
pantes da seleção. A partir da avaliação, 
foram gerados níveis de Potencial de In-
tegridade Resiliente (PIR) para diferentes 
categorias. Quanto maior a magnitude, 
menor a chance de manifestação de 
comportamentos antiéticos. O quociente 
foi baseado em questionário com per-
guntas contextualizadas com situações 
que envolvem apropriação indevida, 

corrupção, demonstrações fraudulentas e 
assédios moral e sexual.

‘‘É importante que as organizações este-
jam abertas para adotar formatos inovado-
res de processos seletivos, mas sem deixar 
as modalidades consolidadas de lado’’, pon-
dera Andréa Medina, especialista em gestão 
empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

 Para que as técnicas modernas surtam 
efeito, é preciso adotar alguns cuidados, por 
exemplo, preparando bem os responsáveis 
pela execução do processo seletivo.

Análise de personalidade, etapas digitais 
e gamificação (uso de jogos) são algumas 
das ferramentas adotadas para identificar o 
perfil dos candidatos, mapear competências 
e habilidades técnicas e comportamentais 
e, então, definir quem se encaixa melhor na 
vaga. Jogos presenciais, por exemplo, in-

cluem gêneros como aventura, terror e 
suspense. Em alguns processos seleti-
vos integram filmagem no recrutamento 
com jogos e simulações. 

Para candidatos, participar de fases 
diferenciadas pode ser um desafio. Con-
tudo, o jeito é se adaptar e estar pronto 
para etapas que fogem do comum. 
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Novo cronograma para seleção de dirigentes executivos
Foi prorrogado até o dia 12 de agosto de 2022 o prazo de inscrição para o processo seletivo de escolha da próxima gestão da Diretoria Executiva, para os 

cargos de Diretor(a)-Presidente e Diretor(a)-Financeiro da Regius, mandato 2022/2026.  A prorrogação observa as exigências do Estatuto para cada posição 
e em prol do aumento da base de comparação e consequente criação de referência entre os candidatos aos cargos, conforme recomendação da empresa 
contratada. Segue abaixo a adequação de cronograma, sem prejuízo para as etapas e candidatos já avaliados.
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Para melhor atender aos	beneficiários	do	
Plano de Saúde que residem fora do Distrito 
Federal, o Conselho Deliberativo da Saúde 
BRB  autorizou a celebração de convênio de 
reciprocidade com a CENTRAL NACIONAL 
UNIMED, para disponibilizar a sua rede de 
credenciados em todo o território Nacional, 
exceto no Distrito Federal. Para acessar a 
rede credenciada da UNIMED em todo o 

Saúde BRB atende 
em todo País por 
meio da Central 
Nacional UNIMED

Depressão preocupa especialistas 
Alerta ocorre devido ao consumo de um remédio tarja preta por pes-
soas absolutamente saudáveis, com o objetivo de aumentar o foco nas 
tarefas do dia a dia. Percebeu-se o aumento de casos entre jovens e 
empresários, principalmente, mas pessoas de todas as faixas etárias e 
variadas	profissões	têm	recorrido	ao	medicamento.	O	uso	prolongado	
pode levar à depressão, cujos diagnósticos cresceram 41% entre 2019 
e o primeiro trimestre de 2022, concomitante ao período de pandemia.

A venda ilegal do Venvanse causou  falta 
generalizada do medicamento nas prateleiras 
das principais redes de farmácia de São Paulo, 
sem previsão de quando o medicamento será 
reabastecido nas drogarias paulistas. A carên-
cia começou a ser sentida em outros estados 
do País também, em julho de 2022. No Rio de 
Janeiro, por exemplo, constatou-se que algu-
mas lojas de fármacos ficaram sem estoque 
para o remédio. E olhe que seu preço não é 
barato: o medicamento sai em média entre  
R$ 450,00 e R$ 600,00.

Venvanse é o nome comercial do dimesilato 
de lisdexanfetamina, fabricado pelo laboratório 
Takeda, sem genérico. Seu uso foi liberado pela 
Anvisa para apenas duas situações: tratar pes-
soas com transtorno do déficit de atenção com 
hiperatividade (TDAH), e pacientes diagnostica-
dos com o transtorno da compulsão alimentar 
periódica (TCAP), distúrbio psiquiátrico que leva 
o paciente a comer de forma descontrolada, 
mesmo sem ter fome. O perfil dos usuários, no 
entanto, tem sido outro. Vestibulandos, estudan-
tes de concursos públicos, jovens empresários 
e profissionais da área da tecnologia que que-
rem aumentar a capacidade de concentração. 

O risco do mau uso do Venvance é brutal. 
Ele faz com que o sistema nervoso entre em um 
estado que os médicos chamam de “situação 
luta e fuga”, ou seja, faz com que o corpo fi-
que permanentemente voltado e preparado para 
fugir de uma ameaça. O mecanismo por trás 
disso é um pico de produção de noradrenali-
na e cortisol, aumento da frequência cardíaca, 
crescimento da circulação do sangue para os 

músculos e contração das pupilas. O resultado, 
na prática, é que a pessoa fica mais atenta e foca-
da no que acontece a sua volta, o raciocínio fica 
mais ágil, além do pico enérgico, que os usuários 
chamam de “ficar ligado”, ou “performar”. Entre 
os médicos é unanimidade: todos alertam que o 
uso sem indicação traz graves riscos. 

O Venvanse também começou a ser usado 
erroneamente para o emagrecimento. Isso por-
que ao estimular a noradrenalina, e o corpo entrar 
em estado de atenção pleno, o cérebro também 
emite uma resposta para a inibição do apetite. 
Ao tomar o comprimido pela manhã, por exem-
plo, a fome só irá surgir no final do dia, perto do 
horário do jantar. Há o depoimento de pessoas 
na internet que chegaram a perder mais de dez 
quilos usando o medicamento em poucos me-
ses. Aí está outro ponto de alerta! Especialistas 
afirmam que obsessão por emagrecer e manter o 
peso de forma “forçada”, pode causar ansiedade 
e danos à auto estima. Não há estudo que ligue o 
aumento de consumo do Venvanse ao aumento 
dos disgnósticos por depressão. Porém, há de 
se considerar vários fatores nos últimos anos. 
Desde o início da pandemia, mulheres apresen-
taram cerca de 2,5 vezes mais depressão do que 
os homens. Uma soma de fatores sociais e tam-
bém biológicos explica esses números, como o 
isolamento. Enquanto, em 2019, a depressão 
era mais frequente entre os mais velhos (com 65 
anos ou mais), em 2022 todas as faixas etárias 
tinham prevalência semelhante.

Brasil, digite o link 
https://www.uni-
med.coop.br/site/
guia-medico#/ ou 
aponte a câmera 
do seu celular para  
a etiquet do QR 
CODE ao lado.

Cartão 
digital da 

Cassi
Baixe o APP SAÚDE 

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

Telefone para 
acionar o
Vida UTI 
- Móvel: 

(61) 3248-3030

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

saude.gov.br/
doesangue

Informe-se sobre 
o hemocentro 
mais próximo 

a você

(Fontes:  Jornal O Globo e 
Jornal Nexo, julho/2022 )
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Março/2022 Abril/2022

1.Disponível (*) 1.197.699 1.249.628

2.Saldo em Bens Numerários (Caixa) 1.132 852

3.Saldo em Aplicações Financeiras 12.254 13.498

4.Aplicações de  liquidez imediata 1.184.313 1.235.278

4.1.  BRB – (FI RF MAIS) 26 26

4.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 87 88

4.3. CDB / RDB 74.807 77.457

4.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 1.109.393 1.157.707

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 1.862.837 2.004.476

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

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Maio/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.574.700.148 1,33 6,69 94,64 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 78.094.862 1,10 6,07 93,73 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 583.867.272 1,33 5,98 92,25 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 78.228.356 1,15 5,09 78,53 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 12.068.056 1,15 4,23 65,36 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 616.567 0,82 5,85 90,24 IPCA + 4,00% a.a

PGA 86.490.795 1,33 6,54 100,94 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.414.066.056

Deficit	do	mês	de	maio/2022:	R$	(6.279.936)	
	Deficit	acumulado	até	maio/2022:	R$	(136.208.722)		

Para obter informações, mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta acessar o site www.regius.org.br, bem como o e-mail 
relacionamento@.org.br, e verificar a situação de cada Plano de Benefícios e de  gestão administrativa (PGA). Vale a pena conferir!

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA AFABRB (em R$1,00)
CDB/RDB Saldo Rendimento do mês Rendimento Acumulado

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

Maio/2022  1.195.352,92 12.214,10  62.280,19

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

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

Diretoria
Luiz de Oliveira – Presidente
Raimundo Nonato Martins – Diretor de Comunicação e Promoção Social
– Maria de Lourdes Kruchak - Encarregada Administrativa
– Laura Kruchak Barros - Auxiliar Administrativa)

Contatos com a AFABRB
SBS Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília - Térreo (an-
tigo CEMUT)

Atenção! Funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 09 às 18 horas.
Fones: (61) 3245-6876 e 3345-0490
WhatsApp: (61) 99638-0736
Site: www.afabrb.org.br / E-mail: afabrb@gmail.com

Conselho Deliberativo:
Dorival Fernandes Rodrigues – Presidente
Eduardo Zacarias Neto – Vice-Presidente
Edson Firmino Lima
Luiz de Oliveira 
José César Ferreira Rebouças

Conselho Fiscal:
Luiz de França Neto – Presidente
Eliomar dos Santos Lacerda
Rute de Jesus Caixeta

Diagramação:
Tomaz André da Rocha RP 2829-1993 SRTE/DF - WhatsApp (61 98534-0500)

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


