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Logo na entrada da Mansão MM, no Park Way, a decoração de 
primeira anunciava o que estava por vir, lavando a alma de todos 
nós! Sim! O “Arraiá da AFABRB” voltou com brilho intenso após 
dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid 19.

570 pessoas compareceram dia 18 de junho de 2022 para 
celebrar o reencontro com os colegas de tantas jornadas labo-
rais. E há um detalhe que precisa ser enfatizado: Nesta Edição 
do “Arraiá da AFA” a imensa maioria dos presentes era de apo-
sentados do BRB e seus cônjuges, prova de que a “velha guar-
da” estava mesmo precisando desse reencontro festivo! Mas, 
claro, havia também convidados mais jovens, acompanhando 
pais, avós, tios... Afinal, foi uma festa para toda a família, em 
grande estilo, com muito forró, outros ritmos populares brasilei-
ros e uma banda de rock, numa mistura de rítmos empolgantes 
para dançar e celebrar a vida.

Quem botou pra quebrar no comando do som foi o estimado 
artista Aderson, um dos melhores forrozeiros do DF, à frente de 
uma banda “boa demais da conta, oxente!”. Ah! Falando em “co-
mando do som”, não podemos esquecer da “ALEXA”, que “não 
é gente”, mas pode muito bem participar do “Forró da Gente”, 
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como diz uma conhecida canção do Genival Lacerda. “ALEXA”, 
na verdade é um dispositivo de inteligência eletrônica para acio-
namento de aparelhos de som por voz, espécie de DJ eletrônico, 
que foi sorteado no “Arraiá da AFABRB”, tendo como contemplado 
o Associado Emanuel Camilo Mendes. O sorteio da “ALEXA” foi 
uma cortesia da nossa Associada Elizabeth de Franco, da imo-
biliária QUADROIMOB, com sede em uma das torres do Brasília 
Shopping, numa instalação que funciona também como corres-
pondente bancária do BRB, o banco da nossa conta.

Enfim, o nosso “Arraiá” voltou com glamour na decoração, 
cardápio caprichado de comidas típicas, drinks especiais, quentão 
e cervejas selecionadas, com duas das marcas mais “top” da atu-
alidade! Brindemos, pois, ao reencontro com a alegria. Estamos 
confiantes de que, ainda com os cuidados necessários de vaci-
nação e controle sanitário, poderemos nos se reaproximar para 
confraternizações ainda melhores. 

Ao receber esta edição do AFA EM FOCO, acesse o site  
www.afabrb.org.br para ver a galeria de fotos com as imagens 
do “Arraiá da AFABRB 2022” 

Saudações!
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O Valor do vale-brinde é de R$ 200,00 (duzentos 
reais). Todo mês a Associação sorteia um aniversa-
riante para receber o vale brinde. Em junho a sorte-
ada foi BÁRBARA BRANDÃO BASTOS DE QUEIROZ  
aniversariante do dia 11.

AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

01/07 
JOÃO BATISTA DIAS FILHO                                     
LUIZ DE FRANÇA NETO
MARIA LIS DO ESPÍRITO SANTO                                 
UBIRAJARA FERREIRA 
02/07 
MARIA NILDA JERÔNIMO NETO
03/07 
MARIA APARECIDA GUIMARÃES                                   
MARIA LUIZA C. VASCONCELOS                                   
04/07 
ALICE NOGUEIRA GUIMARÃES FERRACCIOLLI
05/07 
GLOCINDA SILVA OLIVEIRA                                     
MARIA ABADIA VIEIRA TERRA                        
SEBASTIÃO PEREIRA DO VALLE                                  
06/07 
GERMIRES FÉLIX DANTAS                                       
HELVÉCIO VIEIRA DE RESENDE                                  
MARINA PEREIRA DE ANDRADE
07/07 
MARTA APARECIDA DA SILVA
OLÍMPIO GOMES NETO                                          
08/07 
MARIA PONTES GUIMARÃES SOARES                               
MARLENE IZABEL FRANCO DE SOUZA
PEDRO ALEXANDRE RIBEIRO                                     
RÔMULO CÉSAR SOARES
TARCÍZIO ELIAS DE ALBUQUERQUE                               
09/07 
DOUGLAS MARQUES DA SILVA
NILTON DE SOUZA AMARAL
10/07 
JANKIER BALSANULFO TIAGO                                    
JOSÉ ANTÔNIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA
MARIA VALDETE ROCHA FERNANDES                               
NILZA RODRIGUES DE MORAISI 
REGINA CELI PALMEIRA ANTÔNIO
11/07 
APARECIDA ROSADA COSTA 
MARIA EUGÊNIA LOBOSQUE DE OLIVEIRA 
12/07 
CARMEN NUNES DE OLIVEIRA                                 
RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA 
13/07 
NEWTON VAZ                                                  
RUBENS PEREIRA                                              
14/07 
DURVAL MARCOS BITENCOURT                                    
ESTER AMARAL DE OLIVEIRA POSSELT
JAIR JOSE DE SOUSA                                          
15/07 
LORENA PEREZ CABRAL 
MARIA AUXILIADORA V. NEVES                                  
16/07 
ANTONIO NAVES DE CARVALHO                                   
JOSÉ COELHO FILHO 
NOEME ROSA DE LIMA
17/07 
FERNANDO FERREIRA ALVES

O calor da fogueira de São João esquentou ainda 
mais os corações do associados AFABRB, que apro-
veitaram o momento festivo sem se esquecer dos mais 
necessitados. Durante a volta do “Arraiá da AFABRB” 
foram arrecadadas doações de alimentos e roupas de 
inverno. concomitante à divulgação da volta do “Arraiá 
da AFABRB”, nossa Associação anunciou também que 
quem preferisse, em vez de levar os donativos no dia 
festa, poderia fazer doações financeiras, por meio de 
depósito nunca conta corrente especialmente disponí-
vel até 20/06 para a “Campanha AFA Solidária de São 
João”, organizada conjuntamente pela AFABRB, Regius 
e Saúde BRB. Agradecemos a todos os colegas que 
contribuíram!

Campanha 
AFA Solidária 
arrecadou doações 
na Festa Junina

18/07 
MARIA JANETE DE LIMA ANGELO
19/07 
CATARINA RODRIGUES Q DE CARVALHO                                            
MARIA LÚCIA TEIXEIRA ROSA
20/07 
MARILUCI BATISTA ALBUQUERQUE                                
21/07 
DIMAS GUIMARÃES PERPETUO                                    
JOSÉ BARRETO DE MATOS                                       
22/07 
ANA MARIA MARTINS DE CAMPOS                                 
CARLOS PASCOAL DE MELO FERREIRA 
23/07 
ELAINE GOMES PEREIRA
JEOVÁ PEREIRA DA SILVA
YASUNOBU HASHIMURA 
24/07 
ADÃO PEREIRA DE VASCONCELOS                                 
ANA LÚCIA DUARTE BIALET
ARNALDO RODRIGUES DE ARAÚJO                                 
EVALDO ROQUE TARTAS
25/07 
ARAIR DE ABREU                                              
CARLOS ALBERTO LEITE                                        
ÉLCIO EUSTÁQUIO DA SILVA                                    
LUIZ ANTÔNIO RAMOS CÁSSIA
MOACIR LUCAS DE OLIVEIRA                                    
26/07 
GILBERTO JOSÉ DE SOUSA 
27/07 
DERCY FÁTIMA LIMA SANT´ANA                                  
EVARISTO SILVINO DE QUEIROZ NETO 
MARIA SILVEIRA CAVALCANTE CORREA
MOZAH GOMES DA SILVA 
28/07 
CARLOS ALFREDO DA SILVA
HÉLIO CAROLINO DE OLIVEIRA
MARIA LUCIA FREITAS E SILVA 
29/07 
MARIA DE LOUDES MESQUITA ALVES
NERIVAN PEREIRA DA COSTA                                    
ROSANE DIAS MENEZES CAMPOS
30/07 
MARIZELMA CHAVES DA SILVEIRA 
WILTON FELICIANO RODRIGUES 
31/07 
ALTAMIRO LEITE PEREIRA                                      
LEILA MARIA DE SOUZA FRANÇA
VICENTE DE PAULO BARBOSA LOPES                              
WANDERLY PEREIRA DO COUTO LIMA  

Como todos os Associados sabem bem, em es-
pecial as alunas de artesanato da professora Luzia 
Águida, o Encontro com Arte da AFABRB, que ocorria 
regularmente uma vez por mês na sede da Associa-
ção, foi suspenso no início da pandemia. Infelizmente, 
seguimos com as aulas do Encontro com Arte sus-
pensas porque ainda não retornamos para o prédio do 
Sindicato, em virtude do prolongamento da obra de 
reforma no Sindicato dos Bancários.  De casa e com 
saudades dos encontros 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. 

Ainda pelo motivo de estarmos funcionando atual 
mente em endereço provisório (no Setor Bancário Sul, 
no antigo edifício sede do BRB), a Biblioteca da AFA-
BRB continua fechada. Agradecemos a compreensão 
de todos e esperamos poder retomar o quanto antes 
o Encontro com Arte e também reabrir a Biblioteca 
da AFABRB.

Encontro com Arte e 
Biblioteca da AFABRB
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Controvérsias sobre aumento no preço dos combustíveis

“A Petrobras alertou o governo do 
presidente Jair Bolsonaro sobre o risco 
de desabastecimento de óleo diesel no 
Brasil se não houver aumento no preço do 
combustível, de acordo com fontes que 
conhecem de perto o assunto. Integran-
tes do governo, porém, não acreditam 
nessa hipótese e criticam internamente a 
Petrobras por usar esse argumento para 
aumentar os valores.

 O aviso foi feito numa reunião (a se-
gunda no mês de junho) em Brasília entre 
o Presidente demitido da Petrobras, José 
Mauro Coelho, o Ministro de Minas e 
Energia, Adolfo Sachsida, e o Ministro da 
Casa Civil, Ciro Nogueira.

Na reunião com o governo, a diretoria 
da Petrobras explicou que a defasagem 
do preço do diesel chegou a 26% e isso 
poderia ocasionar a falta do combustível 
no médio prazo se não houvesse reajuste.

A gasolina estava há quase 100 dias 
sem aumento, enquanto o diesel estava 
congelado há cerca de 35 dias.

A Petrobras avisou nas conversas 
com o governo que a defasagem do pre-
ço do diesel poderia levar a uma situação 
de falta pontual do combustível no País, 
com o cenário se agravando a partir do 
segundo semestre.

Isso ocorreria porque 30% do con-
sumo nacional de diesel é importado. Se 
o preço lá fora estiver mais caro do que 
aqui dentro, os importadores não irão tra-
zer o produto porque vão ter prejuízo na 
operação.

A importação da gasolina é significa-
tivamente menor e a defasagem do preço 
desse produto também.

 Para o governo, porém, não seria 
possível falar em um cenário de desa-
bastecimento porque haveria estoques 
do produto no Brasil, além de a própria 
Petrobras poder importar o combustível e 
vender no mercado interno. No entanto, 
Petrobras não importa o produto com fre-
quência justamente para não ter o prejuí-
zo de vendê-lo a um preço mais baixo no 
mercado interno.

Como mostrou o jornal O GLOBO, o 
Conselho de Administração da Petrobras 

foi convocado às pressas no dia 15 de 
junho de 2022 para falar de aumento de 
preços. O encontro não estava previsto 
para ocorrer em meio ao feriadão.

Para o governo, a Petrobras só irá 
segurar os preços após a Diretoria e o 
Conselho de Administração serem subs-
tituídos, num processo que já teve início, 
embora ainda não tenha sido concluído.

(Fonte: Via internet. Jornal O Globo, 
Caderno Economia, 16/06/2022 )

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. 

Em defesa de reajuste, Petrobras alerta governo sobre risco de desabastecimento de diesel. Integrantes do 
Executivo, porém, não creem nessa possibilidade e tentam segurar aumento de preços.

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
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Aluguel de apartamento no Guará
QI 8 do Guará I, recém-reformado, estado 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 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. 

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 AFA-

BRB para o Edifício Brasília (localizado no Setor Bancário Sul, assunto 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: afabrb@gmail.com – Fones: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? Toca algum instrumento, canta, faz artesa-

nato? 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 comer-
ciais, gratuitamente, neste espaço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

Avise pra turma toda! Já se passaram seis 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 pre-
ciso 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! 

Teve início no dia 1º de junho 
o processo seletivo para escolha 
da próxima gestão da Diretoria 
Executiva, para os cargos de Di-
retor(a)-Presidente e Diretor(a)-Fi-
nanceiro, mandato 2022/2026. Em 
conformidade com a nova legisla-
ção previdenciária, a REGIUS está 
promovendo o processo de seleção 
dentre seus participantes e assisti-
dos. O prazo de inscrições de can-
didatos foi encerrado no dia 8 do 
junho e a fase de análise correu até 
o fim do referido mês. Os dirigentes 
selecionados devem assumir os 
cargos em agosto de 2022, obser-
vada a prévia habilitação perante a 
Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar - PREVIC. 
O processo seletivo seguiu a cardo 
de uma consultoria especializada 
sob orientação e supervisão do 
Conselho Deliberativo.

Os candidatos que preencheram 
os requisitos estatutários participaram 
de entrevistas, teste de perfil com-
portamental e plano de ação. Para a 
seleção dos candidatos, foram consi-
derados aspectos ligados à inovação, 
comunicação, dinamismo, equilíbrio 
emocional, foco em resultados, ha-
bilidades negociais, criatividade, lide-
rança, planejamento, capacidade de 
entrega, tomada de decisão e visão 
sistêmica.

Lembramos que, de acordo com 
o Estatuto da Regius, a Diretoria Exe-
cutiva é o órgão responsável pela 
administração geral da REGIUS ca-
bendo-lhe, precipuamente, cumprir e 
fazer cumprir normas legais e infrale-
gais, estatutárias e regulamentares, 
bem como fazer executar as diretri-
zes gerais baixadas pelo Conselho 
Deliberativo, dentro dos objetivos por 
ele fixados.

A Diretoria Executiva é composta 
de 4 (quatro) membros, todos Partici-
pantes dos planos administrados pela 
REGIUS, para os seguintes cargos:

I – Diretor Presidente,
II – Diretor Financeiro,
III – Diretor de Benefícios e Admi-

nistração;

IV – Diretor de Planejamento e 
Controle. 

Para conhecer o resultado fi-
nal do processo seletivo para os 
cargos de Diretor(a)-Presidente 
e Diretor(a)-Financeiro, mandato 
2022/2026,  acesse o site da Re-
gius: https://www.regius.org.br/ 
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QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Telefone para acionar o
Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

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

Cartão digital da Cassi

Alerta para o risco com queimaduras
Junho tem os tradicionais 

“arraiás”, que se etendem tam-
bém para os meses de julho e 
agosto, nos quais é comum 
acender fogueiras. Mas aten-
ção! É preciso sempre manter 
o cuidado para não se queimar! 
Justamente em junho, uma ini-
ciativa da Sociedade Brasileira 
de Queimaduras (SBQ) e par-
ceiros procura diminuir a in-
cidência das ocorrências, que 
vitimam muitas vezes as crian-
ças com gravidade. No entanto, 
isso não quer dizer que os aci-
dentes com queimaduras são 
predominantes em decorrência 
de fogueiras nem que estão di-
retamente ligados à tradição das 
festas juninas.

Segundo estatística da  SBQ, 
metade dos acidentes domés-
ticos envolvendo os pequenos 
está relacionada a queimaduras, 
com preponderância para proble-
mas ocorridos devido a escalda-
duras, ou seja, o derramamento 
de líquidos quentes, como água 
e óleo, além do contato com su-
perfícies aquecidas, como forno, 
panelas e ferros de passar rou-

pa. Entre esse público, também 
tem aumentado os casos de 
queimaduras com eletricidade, 
quando a criança, por exemplo, 
toca em um carregador colocado 
na tomada e leva o fio à boca, 
o que pode ocasionar descargas 
elétricas diretamento em contato 
com ela.

Os mais velhos també têm 
sofrido diante dos acidentes 
com queimaduras. Na lista de 
ocorrências,  está o preparo 
de alimentos pela queima de 
combustíveis, como querosene, 
óleo diesel ou gasolina, alter-
nativa procurada por pessoas 
que não conseguem arcar com 
o botijão de gás, diante do au-
mento dos preços.

O prédio do Congresso Na-
cional recebeu iluminação es-
pecial na cor laranja em 21 de 
junho de 2022 em apoio ao Dia 
Nacional de Luta contra Queima-
duras. A data foi instituída pela 
Lei 12.026/09e integra a cam-
panha Junho Laranja, que tem 
a finalidade de divulgar medidas 
preventivas para reduzir aciden-
tes envolvendo queimados.

Conforme publicado anteriormente no AFA EM FOCO, 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 creden-
ciados em todo o território Nacional, exceto no Distrito Federal. A medida atende antiga demanda da AFABRB 
em favor dos aposentados residentes fora de Brasília, especialmente no Estado de Goiás, os quais sempre 
reivindicaram o acesso à rede credenciada da UNIMED. Para acessar a rede credenciada da UNIMED em todo 
o Brasil, digite o link https://www.unimed.coop.br/site/guia-medico#/ ou aponte a câmera do seu celular para  
a etiquet do QR CODE que está acima à direita.

Primeiros socorros
Diante de acidente em que a vítima tenha sofrido queimadura, é 

importante colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, 
com jato suave, por aproximadamente dez minutos. Compressas 
úmidas e frias também são indicadas.

Se houver poeira ou insetos no local, mantenha a queimadura 
coberta com pano limpo e úmido. No caso de queimaduras em gran-
des extensões do corpo, por substâncias químicas ou eletricidade, a 
vítima necessita de cuidados médicos urgentes.

Recomendações importantes:
• nunca toque a queimadura com as mãos;
• nunca fure bolhas;
• nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada;
• nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado;
• nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer 

outra substância sobre a queimadura, somente o médico sabe 
o que deve ser aplicado sobre o local afetado.

 Para quem está em Brasília, lembramos que a Clínica Saúde BRB atende aos beneficiários do Plano de Saúde em diversas modali-
dades, com agendamento para consulta presencial de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h, e em horário especial nos fins de semana, tempora-
riamente, das 8h às 13h. Teleconsultas e agendamento para consultas na Clínica: (61) 3029-6363; (61) 3029-6353; (61) 3029-6352.

Saúde BRB atende em todo País por meio da Central Nacional UNIMED
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Fevereiro/2022 Março/2022

1.Disponível 1.190.779 1.197.699

2.Saldo em Bens Numerários (Caixa) 1.468 1.132

3.Saldo em Aplicações Financeiras 1.174.424 1.184.313

3.1.  BRB – (FI RF MAIS) 70.627 26

3.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 228.462 87

3.3. CDB / RDB - 74.807

3.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 875.334 1.109.393

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 - Ed. Athenas 315.124 315.124

TOTAL 3.048.860 3.060.536

NOTA: os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes dos meses de fevereiro e março.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Abril/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.551.590.215  1,10   5,29 94,80  IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02  78.054.153  1,24  4,92   87,54 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03  573.248.280  0,59   4,58   81,62 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF  76.575.633  0,53   3,89  69,29 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05  11.532.294  (0,01)    3,05  54,27 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 316.030  1,52  4,98  88,73 IPCA + 4,00% a.a

PGA  85.877.238  1,31   5,14 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.377.193.844

Deficit do mês de abril/2022: R$ (10.551.629)
 Deficit acumulado até abril2022: R$ (129.928.786)

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

Abril/2022 928.541,12 7.599,05 47.692,88 

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

FUNDOS: Maio / 2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF L CNPJ: 07351138000184  COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE  = 0,98

- FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10859917000108  COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848 -   RENTABILIDADE: = 1,05

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


