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Finalizando maio, eis que vem surgindo à nossa 
frente o mês de junho. Agora podemos dizer: Está con-
firmado o ARRAIÁ da AFABRB 2022!

A gente estava, sim, com saudades! Foram dois 
anos consecutivos sem nossa festa junina, suspen-
sa no início da pandemia. Agora, apesar de ainda não 
haver sido totalmente banido o risco de sair às ruas, 
temos mais segurança para realizar o evento, sem es-
quecer de continuar seguindo os protocolos sanitários 
contra a Covid 19: Distanciamento das mesas, ventila-
ção adequada, álcool em gel para higienizar as mãos, 
exigência do cartão de vacinação (junto com o convite) 
na entrada do ARRAIÁ.

A vida segue e, aos poucos, vamos tentando resta-
belecer a normalidade, celebrando a memória das pes-
soas queridas, que por muitos anos compartilharam 
conosco a alegria de viver!

Queremos chamar, neste momento em que falamos 
sobre vida e festa, atenção para o fato de que não de-
vemos perder as oportunidades para construir nossa 
própria história e deixar um legado positivo para os que 
vêm depois. Vejam só que coisa: ao contrário de 2020 e 
2021 (quando as prestações de conta aconteceram de 
forma remota) neste ano a AGO com tal pauta estabele-
cida foi presencial. Esperávamos um grande número de 
participantes, muito maior que o da última Assembleia 
Geral Ordinária presencial, ocorrida em 2019. Por isso, 
reservamos um local amplo (o Ginásio da AABR), a fim 
de que todos os participantes se acomodassem com 
o devido distanciamento, ainda necessário, sabemos. 
O que não sabíamos é que o comparecimento seria, a 
bem da verdade, muito pequeno.

Temos certeza de que o “Arraiá AFABRB” será um 
sucesso, pois festa é festa e a saudade é grande. Mas, 
colegas regiobancários aposentados: A AFABRB é mais 
forte, sempre, com a sua participação, seja em festas, 
seja nas Assembleias Gerais. Esperamos, da próxima 
vez, ter mais participantes na Assembleia.

Vamos em frente, por agora. A gente se encontra-
rá, ora pois, na FESTA JUNINA, dia 18 de junho, na 
Mansão MM, das 19h às 00h, para uma celebração 
calorosa, como manda a tradição de São João! 

Saudações!
(Mais detalhes sobre o “ARRAIÁ” estão na página 

2 desta edição).
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Um dia atrás do outro
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O valor do vale-brinde é 
de R$ 200,00 (duzentos 
reais). Em maio o sorteado 
foi Vicente Paulo Ribeiro 
Castro, aniversariante do 
dia 17 .

Atenção, Associado! 
AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

01/06 
FERNANDO DOS PASSOS CLARO 
HUGO CABRAL DE OLIVEIRA
02/06 
JOÃO DAMASIO FILHO                                          
JOSÉ IBALDI MENDES                                          
MARIA LUIZA FERREIRA
PÉRSIA TERESA PRADO DE ALVARENGA 
ROBERT MATOSINHOS GOMES
04/06 
CÉLIA SARAIVA MIRA VASCONCELLOS 
05/06 
LUIZ ARAÚJO SIQUEIRA                                        
YARA TOLEDO WERNECK MATTA                                   
06/06 
SYLVIA FIGUEIRA DA SILVA
07/06 
ADRIANA PILONI DE MORENO 
ANTÔNIO CARLOS ROSSI                                        
HEBER LUIS MATIAS 
LUIZ HUMBERTO ABREU ANDRADE
08/06 
AÉCIO BITTENCOURT OLIVEIRA                                  
CRISTIANE DE SOUZA BALDO
FRANCISCO DE SOUSA BARROS
GERALDO MAGELA COSTA
09/06 
AVILMAR ANDRADE DA SILVA
FRANCISCO LUCIEN GOMES

10/06 
JESSÉ ALTOÉ
11/06 
BARBARA BRANDÃO BASTOS DE QUEIROZ 
REGINA ARAÚJO DE MELO                                       
12/06 
LÚCIA MARIA PONTE DOS SANTOS                                
LUCIMAR BARBOSA SILVA                                       
13/06 
CÉLIA PAIVA WEILER
DULCE DE MATOS CARPANEZ                                     
14/06 
REGINA GONÇALVES LEITE DE VASCONCELOS
VALDIR DE OLIVEIRA                                          
WELINGTON CORRÊA DE OLIVEIRA
15/06 
IARA GUIMARÃES NAVES                                        
MÁRIO DONATO DA S BOAZ                                     
16/06 
ANÍBAL BARCA GONÇALVES TEIXEIRA 
EDNA LÚCIA LIMA CASSIANO 
NEWTON XAVIER 
PAULO RENATO BRAGA
17/06
ANA LÚCIA FERNANDES MARANHÃO
MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA
MARIA CÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA                             
NEIDE ROSA RIBEIRO FONSECA                                  
RENATO VIEIRA MAIA 

18/06 
ELIZABETH SILVA OLIVEIRA                                    
JOÃO BATISTA DIAS
SIDNEI FERREIRA DE MENDONÇA
19/06 
ODÍLIA BATISTA ALVES DOS SANTOS                  
20/06
EDILSON BASSUL                                              
ELIOMAR DOS SANTOS LACERDA
ESPEDITO FRANCISCO DE ARAUJO 
JOÃO BATISTA MACHADO DE CARVALHO
LEONEL DE SOUSA MONIZ                                       
LUIZ DE OLIVEIRA                                            
SIMONE SANTOS DE ALMEIDA 
21/06 
JOÃO BATISTA DE PAULA                                       
22/06 
DELNEI DE ABREU ANDRADE                                     
PEDRO INÁCIO DE ANDRADE                                     
RUTE DIAS BRITO ARAÚJO                                      
23/06 
ACÁCIA MARIA RODRIGUES MORAES
ALBA VIRGINIA OLIVEIRA PIMENTEL 
LILIAN CERES ARNT SARAIVA                        
24/06 
JESUINA APARECIDA LULA BARROS                               
JOÃO BATISTA DA SILVA                                       
MARIA ILDÉRICA DE MORAIS MARTINS

25/06 
THEREZINHA CARDOSO MACHADO                                  
VANESSA DOS SANTOS LIMA RAEDER RIBEIRO
26/06 
FERDIMANDO CERQUEIRA                                        
IRANY FERNANDES DA SILVA ARAGAO
SEMIRAMIS REZENDE E SILVA MAGALHÃES CEZAR
27/06 
DENISE ALVES DE CASTRO 
28/06 
AIDE GOMES DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA  
MARIA DILMA MOURA SANTOS
OCTHUGAMYS BAYLÃO NETO 
29/06 
PEDRO ALCINO DE DEUS                                        
30/06 
AFONSO CARVALHO DA SILVA

Deu certo nossa “CORRENTE DE ESPERAN-
ÇA”... vai ter, sim, o nosso ARRAIÁ 2022 e o car-
dápio também já foi confirmado, o qual inclui co-
midas típicas, que vão da canjica e caldos (Barraca 
Quente); passando pelo bolos e cocadas (Barraca 
de Doces); pastéis (Barraca Gostosura); carne de 
sol e ‘‘iscas’’ (Barraca de Pesticos); cervejas, água 
e refrigerantes (Barraca Gelada); cachaças e vinhos 
(Barraca Tô Tontin-Tontin); até chocotale e churros, 
entre outras especialidades da Mansão MM  (Barra-
ca Delícia). Confira aí: 

BARRACA QUENTE - Canjica de Coco e Amen-
doim; Milho Cozido; Pamonha de Sal e Doce; Cal-
dos: Feijão, Vaca Atolada e Milho; Quentão de Vinho; 
Quentão de Pinga.

BARRACA GOSTOSURA - Pastel de Carne; Pas-
tel de Queijo.

BARRACA DE PETISCOS - Carne de Sol; Iscas 
de Filé de Frango; Linguiça Calabresa; Espetinhos 
de: Carne; Frango, Coração, Linguiça Suína; e de 
Frango; Salsichão; Queijo Coalho.

BARRACA GELADA - Cervejas: Heineken e An-
tártica; Refrigerantes: Guaraná Antártica e Coca-Co-
la – normal e diet; Suco (dois sabores); Água.

OPEN BAR - Caipirinha e Caipiroska (morango, 
limão e abacaxi).

BARRACA TÔ TÔNTIN-TÔNTIN - Cachaça e Vinho.
BARRACA DELÍCIA MM (servido 1 hora e 30 

minutos antes do fim do evento) - Café; Chocolate 
Quente; Pão de Queijo; Mini-Churros.

O convite que dá direito a 01 acompanhante foi 
enviado para os associados via Correios. Cada con-
vite adicional, por pessoa, custa R$ 150,00. Criança 
de 0 a 6 anos não paga. Criança de 7 a 12 anos  paga 
R$ 75,00 metade do valor adulto). FORMAS DE PA-
GAMENTO PARA CONVITES ADICIONAIS: CARTÃO, 
DINHEIRO OU CHEQUE.

Local da FESTA JUNINA: Mansão M, localizada 
no SMPW, quadra 08, Conjunto 02, lote 05-D, Park 
Way. Telefones: 3380-2373 e 99404-2478.
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Dengue prolifera em regiões frias e secas

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 sen-
timento de indignação e até de revolta! Destar-
te, vez por outra, ela divulga no AFA EM FOCO 
matérias já publicadas na mídia – aquelas  pon-
tuais, de oportunidade. 

“De acordo com observações realizadas pelos pesquisadores da Fiocruz, mudanças climáticas têm feito vírus se 
espalhar por locais até então pouco frequentes. Casos dispararam em Santa Catarina e no Paraná e o Ministério 
da Saúde emitiu alertas.”

A Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIRA (OAB/DF 34.056) atende 
por videoconferência, orientando 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 te-
lefone/Whatsapp: (61) 98425- 8881 (código QR abaixo, à direi-
ta). 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 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:  
centraljudicialdodoso@tjdft.jus.br

Horário de atendimento 
ao público: 12h às 18h.

“O Brasil vive, hoje, um surto de den-
gue. Do início do ano até este mês, houve 
um aumento de 113% de prováveis casos 
notificados, segundo o Ministério da Saú-
de. Porém, a doença está em migração 
rumo a regiões mais frias e secas, como  o 
Centro-Oeste e o Sul. Na última semana do 
mês passado, o InfoDengue, sistema de 
alerta da pasta, enviou comunicados para 
215 cidades do Paraná e 120 em Santa 
Catarina. O pico de casos em todo o Brasil 
foi no Paraná, com 4.756 confirmações.

“A situação chama a atenção. De acor-
do com o Observatório Nacional de Clima 
e Saúde, plataforma vinculada à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o comportamento 
da doença está mudando. A justificativa é 
que as mudanças climáticas no País estão 
fazendo com que o vírus caminhe para re-
giões nas quais as infecções eram pouco 
frequentes.

“De acordo com o coordenador do Ob-
servatório, Christóvam Barcellos, “com a 
mudança climática, os verões estão cada 
vez mais estendidos. Brasília, por exem-
plo, às vezes não tem temporada fria e 
favorece a proliferação dos mosquitos. 
Em maio, deveria cair (a circulação da 
dengue), algo que não está acontecendo. 
O mesmo ocorre em algumas cidades do 
interior do Sul. A janela de transmissão 
está se abrindo”,  explicou.

“Inexperiência – Com o clima favorá-
vel, a reprodução do vírus se torna mais 

intensa em novas áreas. Isso ocasiona uma 
outra preocupação para os especialistas da 
Fiocruz: a falta de experiência dos profissio-
nais de saúde que atuam nessas regiões. 
“Tem áreas  novas, com transmissão recente, 
e os médicos e os serviços não estão prepa-
rados para diagnosticar. Um gaúcho do inte-
rior começa a ter febre e raramente se pensa 
em dengue. As doenças se confundem pelos 
sintomas. Por isso, são importantes os aler-
tas de saúde pública e o fortalecimento das 
medidas”, ressaltou Barcellos.

“O Ministério da Saúde informou ao Cor-
reio que intensificou as ações de prevenção 
e controle da dengue, assim como campa-
nhas de mobilização e apoio aos estados e 
municípios. “Foram entregues  40 milhões 
de pastilhas de larvicida para o tratamento 
de recipiente/depósitos de água para todos 
os estados e Distrito Federal. Além disso, 
foram distribuídos mais de 3 mil kg de in-
seticida para o tratamento em pontos es-
tratégicos”.

“Sobre a capacitação de profissionais de 
saúde, a pasta salientou que realiza “oficinas, 
webinários e orientações pontuais aos pro-
fissionais dos estados e municípios” sobre a 
dengue e como identificá-la e tratá-la.

“Os profissionais alertam para essa ne-
cessidade, já que o diagnóstico rápido da 
dengue é fundamental para salvar o infectado. 
“A morte por dengue é considerada evitável. 
Tem pessoas que vão às unidades de saúde, 
são atendidas e, infelizmente, a gravidade do 

quadro não é percebida. Normalmente a 
morte indica uma falha do profissional ou 
da família que demora para levar a pessoa 
ao hospital”, alertou Rivaldo Venâncio, co-
ordenador de Vigilância em Saúde e Labo-
ratórios de Referências da Fiocruz”.

(Fonte: Correio Braziliense, 
Caderno Brasil, Saúde Pública, 

de  10/05/2022),

Plantão Jurídico AFABRB
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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 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. 

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. 

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. 

Avise pra turma toda! Já se passaram cinco meses e alguns 
colegas ainda não receberam o crédito do Abono de Natal conce-
dido 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 mes-
ma 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 gen-
te 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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QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA
Informe-se sobre o hemocentro 

mais próximo a você
saude.gov.br/doesangue

Saúde BRB, reestruturada,   
completa duas décadas 

No dia 12 de maio o presi-
dente da AFABRB, Luiz Olivei-
ra, concedeu depoimento para 
o site da Saúde BRB, em de-
corrência dos 20 anos da Insti-
tuição e dos 8 anos da Clínica. 

“Saúde BRB, quem te viu 
e quem te vê, cada vez mais 
pujante! 

Quando me recordo 
dos seus primeiros passos: 
RHBRB, AABR, REGIUS... 
e hoje fazendo a diferença, 
gozando de bom conceito, 
prestando excelentes serviços 
aos seus beneficiários, com 
muito respeito, atenção, zelo, 
eficácia e alta qualidade, prin-
cipalmente aos aposentados, 
aos quais dispensa cuidados 
especiais.

Em nome da AFABRB - e 
também em meu nome - só 
tenho a dizer que temos muito 
orgulho e satisfação por fazer 
parte desse nosso plano de 
saúde, que zela e cuida de 
nossa saúde e bem-estar.

Parabenizo os gestores 
pelo sucesso, pois tenho cer-
teza de que apenas com muita 
dedicação e trabalho podemos 
alcançar esse patamar de bom 
atendimento. Também, louvo o 
bom atendimento realizado pela 
Clínica Saúde BRB.”

Outro importante depoi-
mento sobre a trajetória de 
muita luta e valorozas con-
quistas ao longo de 20 anos 
foi enviado ao site da Insti-
tuição no dia 16 de maio pelo 
colega regiobancário Laécio 
Barros Júnior, que atualmente 

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

Lembramos (conforme publi-
cado anteriormente no AFA EM 
FOCO) que para melhor atender 
aos beneficiários do Plano de 
Saúde que residem fora do Distrito 
Federal, o Conselho Deliberativo 
da Saúde BRB  autorizou a cele-
bração de convênio de reciproci-
dade com a CENTRAL NACIONAL 
UNIMED, para disponibilizar a sua 
rede de credenciados 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 sem-

Atendimento em todo País

é Membro do Conselho Deli-
berativo da Saúde BRB:

“Tive o privilégio de ser o 
primeiro presidente do Conse-
lho Deliberativo da BRB Saú-
de em 2003 quando de seu 
desmembramento da Regius. 
Lembro do desafio, uma vez 
que a real situação financeira 
da empresa ficou exposta. O 
primeiro movimento bastante 
desafiador foi estabelecer o 
equilibro das contas e assim fi-
zemos em julho de 2003. Hoje, 
passados vinte anos, tive no-
vamente a alegria de participar, 
na qualidade de presidente da 
AEBRB, da reorganização so-
cietária entre a associação de 
empregados e o banco que deu 
à Saúde BRB mais 30 anos de 
conforto financeiro. Para mim é 
uma honra contar essa história 
e fazer parte dela. Vida longa e 
próspera a nossa Saúde BRB.

pre reivindicaram o acesso à rede 
credenciada da UNIMED.

Para acessar a rede cre-
denciada da UNIMED em 
todo o Brasil, digite o link  
https://www.unimed.coop.br/
site/guia-medico#/ ou apon-
te a câmera do seu celular para  
a etiquet do QR CODE que está 
acima à direita.
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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 - WhatsApp (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 Janeiro/2022 Fevereiro/2022

1. Saldo em Caixa 1.177.423 1.195.576

2. Saldo em Conta Corrente 504 1.468

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.162.635 1.174.424

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 70.120 70.627

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 226.680 228.462

    3.3. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 865.835 875.334

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 3.017.954 3.048.860

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de janeiro e fevereiro /2022.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Março/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.534.105.837 2,12   4,14 119,08 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 78.175.121  2,36   3,63  86,46 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 566.587.382  2,46  3,97  94,53 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 75.535.528  2,38  3,34  79,61 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 11.253.593  3,07 3,06   72,81 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev  284.863  1,92  3,41  81,23 IPCA + 4,00% a.a

PGA  85.013.772  2,09   3,78  90,00 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.350.956.095

Superavit do mês de março/2022: R$ 14.607,814
 Deficit acumulado até março/2022:  R$ (119.377.157)

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

 Março/2022 882.161,70 8.191,87 41.915,47

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

FUNDOS: Abril / 2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF L CNPJ: 07351138000184 COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE = 0,62

- FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10859917000108 COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848 - RENTABILIDADE: = 0,68


