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Horizonte ainda cheio de incertezas 
globais, não é só no Brasil. Quase não 
existem prognósticos nem planos ou pro-
jetos para o futuro. Disso o mundo todo 
se ressente, um pouco perdido. O fato 
é que a pandemia do novo coronavirus 
desregulou paradigmas e desagregou  
premissas do desenvolvimento.

Os mercados internacionais quedam 
diante outros “nãos” – talvez. Sobrepuja 
com persistência o patógeno devastador 
de vidas e de esperanças, com ameaças 
de novas variantes, de intensidade desco-
nhecida no meio científico, abarrotando 
as cestas de lixo com rascunhos amar-
rotados pelas mãos de grandes pensado-
res e estrategistas das organizações do 
comercio mundial. Gravatas afrouxadas, 
mangas das camisas em desalinho e suor 
sofrido de especialistas da economia – 
estão exaustos!

As grandes potências pensam em se 
reinventarem na busca de saídas (quais-
quer que sejam) desde que tirem a eco-
nomia mundial do marasmo e da inércia.

Com a rápida propagação da variante 
Ômicron, a pandemia de Covid continuará 
tendo impacto negativo, em médio pra-
zo, segundo o relatório intitulado “Pers-
pectivas da Economia Global, do Banco 
Mundial.  O documento do Banco Mundial 
destaca também que a desaceleração nas 
principais economias, incluindo China e 
Estados Unidos, terá um impacto na de-
manda externa, de nações emergentes e 
em desenvolvimento. Embora o cresci-
mento da economia tenha sido muito bom 

no ano passado, há fortes expectativas de 
declínio,  variando de 5,5% em 2021 para 
4,1% em 2022,  caindo para 3,2% em 2023. 
É o que se vislumbra, lamentavelmente.

No contexto dessas premissas, o BID 
destaca que a economia global enfrenta, 
hoje, fatores de peso, muito negativos, tais 
como a COVID-19, inflação alta e incerte-
zas nas políticas de desenvolvimento, ainda 
com elevados gastos dos governos, tudo 
enfrentando territórios desconhecidos. E 
isso esbarra, inevitavelmente, no aumento 
das desigualdades, diminuição das rendas 
e grandes desafios de segurança, que vão 
surgindo no caminhar das nações, causan-
do sérios e grandes danos para os países 
em desenvolvimento, especialmente.

A inevitável desaceleração virá coincidir 
com graves divergências nas taxas de cres-
cimento, mesmo nas economias avança-
das e emergentes, ou em desenvolvimento. 
Relatórios do Banco Mundial preveem que 
as economias mais avançadas possam al-
cançar completa recuperação, a partir de 
2023, com índices de crescimento de até 
7%, enquanto as economias retardatárias 
ficarão abaixo de 4%, na posição pré-pan-
dêmica. Não se conta, aqui, com o apare-
cimento de variantes do novo coronavirus, 
igualmente devastadoras. Chama atenção 
para o aumento da inflação em todo mundo, 
fator que vem prejudicando notadamente os 
trabalhadores de baixa renda, destacando  
que nas nações em desenvolvimento, a in-
flação atingiu o maior pico em uma década.

Autoridades do Banco recomendam a 
imediata prioridade, qual seja a de garantir 
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que as vacinas sejam fornecidas e entre-
gues de forma ampla e igualitária, para que 
a pandemia fique sob controle. Afirmam, 
ainda, que, no momento esdrúxulo de alta 
de dívidas, torna-se essencial a cooperação 
global para ajudar a expandir recursos fi-
nanceiros das economias menores, e assim 
elas possam alcançar um desenvolvimento 
verde, resiliente e inclusivo. 

Assim, mantenhamos esperanças! – 
Saudações!

Observando à nossa volta, 
enquanto perdura a pandemia 
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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. 

Note que no título desta matéria utilizamos 
a palavra ESPERANÇA, em vez de dizer que há 
grande POSSIBILIDADE de termos de volta nosso 
“ARRAIÁ”, após dois anos de isolamento social. 
Na verdade, Tanto uma quanto outra palavra se 
encaixam perfeitamente no contexto, afinal,TUDO 
PODEMOS NAQUELE QUE NOS FORTALECE, em-
bora, como foi dito na primeira página deste nú-
mero do AFA EM FOCO: “Horizonte ainda cheio de 
incertezas globais, não é só no Brasil.” Sabemos 
disso, mas para tentar viabilizar nosso encontro 
festivo, a AFABRB entrou logo em contato com a 
Mansão MM para reservar um data: 18 de junho.
Mas calma lá! Para que possamos confirmar o  

ARRAIÁ DA AFABRB, primeiro temos que ter cer-
teza de que a onda de Covid-19, enfim, não re-
presentará perigo de um encontro entre colegas 
e amigos, na dimensão que é um evento desse 
porte. E e aí que entra a ESPERANÇA! 

Como dizem os mais jovens “a gente vai se 
falando mais pra frente!”, através dos diversos ca-
nais de comunicação que temos.

Neste momento, o que podemos é pedir que 
você também se junte à essa “CORRENTE DE 
ESPERANÇA”... Além da data pré-agendada, já 
estamos, também, negociando o cardápio, que 
inclui comidas 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  (Barraca Delícia).

Então, fique conosco na torcida! Salve esta 
data: 18 de junho/2022.

Atualização de dados cadastrais 
e campanha de filiação

Para atualizar o seu cadastro e facilitar a comunicação com a AFABRB, 
entre em contato  com a Assocação pelo e-mail afabrb@gmail.com ou 
pelos telefones (61) 3345-0490 / 3245-6876.

Aproveitamos a ocasião para pedir, também, que colabore com a cam-
panha para atrair novos associados: Caro colega, traga um  aposentado 
do BRB para filiar-se a esta casa! Atualmente a AFA tem 63% de repre-
sentatividade 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 vantagens em 
tornarem associados. 

Juntos e conectados somos mais fortes na defesa dos interesses 
comuns!

Esperança de termos o ‘‘Arraiá’’ 
da AFABRB em 2022 é grande!
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O valor do vale-brinde é de R$ 200,00 (duzen-
tos reais). Em março a sorteada foi Dinarlene 
de Oliveira Rangel, aniversariante do dia 14.

Atenção, Associado! 
AFABRB presenteia um 
Aniversariante todo mês

Imagens e sentimentos da guerra

“Com algumas das milhares de imagens ins-
tantâneas captadas da guerra de defesa cruenta 
que a Ucrânia trava contra a invasora de seu ter-
ritório, a Rússia, é possível fazer um exercício 
de reflexão, mesmo à distância, do sentimento 
misto de aflição, tristeza, incapacidade de parar 
os acontecimentos, medo, incerteza e toda uma 
gama de maus presságios e maus pensamentos 
que esses cidadãos estão experienciando ante 
a possibilidade real da morte que se avizinha.

Como seres  humanos que ainda somos, 
apesar das dúvidas de que em momentos como 
estes que nos assaltam, sabemos, de antemão, 
que possuímos os mesmos mecanismos men-
tais, disparados por nosso cérebro diante de 
situações. Somos, neste planeta, irmãos siame-
ses, quando nos vemos diante de sentimentos 
como  o medo, a raiva, a impotência diante de 
um fato, a aflição e sentido de defesa de nós e 
dos nossos entes queridos.

A aproximação da guerra e do inimigo, 
anunciada pelo estrondo cada vez mais for-
te das bombas, e crescendo a voz de morte e 
destruição nas vizinhanças, aciona nos nossos 
irmãos distantes os mesmos sentimentos que 
teríamos diante de um fato dessa natureza.

Correr e deixar tudo para trás, apagando 
nossas lembranças e pertences, despidos de 
tudo e até da dignidade, tão cara a muitos seres 
humanos, arde por dentro.

Que sentimentos e pesadelos estariam ex-
perimentando neste exato momento os idosos, 
impossibilitados de caminhar, os doentes aca-
mados, as crianças nos leitos dos hospitais e 
todos que padecem em suas casas, mesmo 
aqueles que perderam a capacidade de entender 
direito o que se passa ao redor.

Pensar que todos esses augúrios estão vin-
do com um inverno rigoroso, quando o céu bus-
ca mais cedo a escuridão para se esconder do 
frio intenso. Por imagens  captadas diretamente 
por trás de uma cortina, instalada num desses 
apartamentos familiares, é possível presenciar 
o momento exato  em que uma bomba cai na 
vizinhança defronte. Ouvem-se gritos e choros 
aflitos. As pessoas cerram as cortinas, como se 
isso pudesse deter a força e a aproximação dos 
bombardeios cegos e correm para um outro cô-
modo da casa para se protegerem. Não sabem 
para onde se dirigir.

As notícias sobre a existência de corredo-
res humanitários que se transformaram numa 
verdadeira armadilha para os refugiados, todos 
eles expostos à artilharia inimiga, correm em 
toda a parte. Imagens de prédios aparentemente 
abandonados, em destroços, contra a paisagem 
árida e inóspita, mostrando um céu escuro e frio 
ao fundo, iluminado algumas vezes pelo estouro 
das bombas, dizem a todos que é preciso ficar 
escondido dentro de casa.

01/04 
EVERTON BARBOSA DE FREITAS
IDA ARAUJO SANTOS
JOAO BATISTA PENAA RODRIGUES                                
02/04 
CELIA DENISE GUIMARÃES AMARAL 
ELIANA ANDRADE LARA 
JERONIMO AUGUSTO DA SILVA                                   
MARCIA VALERIA A.S. DE CAMARGO
MARIA DACILDES BIZERRA                 
03/04 
ALINA JOSEFINA XAVIER FREITAS
DILSON JOSE DA SILVA
EDINEU JOSE BATISTA                                         
VERA LUCIA REBELLO M. DE OLIVEIRA  
04/04 
ALCIMAR MARTINS BENVINDO
JOÃO EVANGELISTA BATISTA
05/04
DENISE BORBA DE OLIVEIRA
JOSE PEREIRA VIANA                                          
LUCIA REBELO DE CARVALHO BRITTO
06/04 
GERALDO GONCALVES LOPES                                     
JOAO ALFREDO PEREIRA                                        
08/04 
NILDA RODRIGUES DE SOUZA                                    
09/04 
JOSE MARIA DOS SANTOS
LEONIDIO ANTONIO DE SOUZA                                   
ROQUE RODRIGUES                                             
10/04 
DORIVAL SILVA                                               
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DO N. GONÇALVES
11/04
DENISE GONÇALVES MARQUES DA SILVA 
JOAQUIM FERREIRA LIMA                                       
MARIA COELI POVOA
12/04
BRASIL MARTINS COELHO                                       
MARIA CLEONICE GOMES DA SILVA
SELMA ALVINA DE MORAIS YARED
13/04 
ARCELINO ANTONIO DA SILVEIRA                                
LUCIA SILVA DOS SANTOS
ROSANI DA CUNHA POMPEU 
14/04
LUZIMAR JOSE DE SOUZA
MARIA DOROTEIA ORRICO CARNEIRO
16/04 
JOSE QUIRINO SOARES MAIA NETO
17/04 
ELIZABETH BURGARDT DA SILVA MARQUES
18/04 
JOÃO RODRIGUES SILVA
LILIANA SALES MARTINS
TRAJANO SILVESTRE DE ARAUJO                                 
19/04 
ANDRÉ MATIAS NEPOMUCENO 
MÁRCIA DE MELLO FREITAS
20/04 
GETULIO BARBOZA CABRAL                                      
21/04 
ELIZABETH DIAS DE FRANCO DE OLIVEIRA
IOLANDA CARMO DE MORAES OLIVEIRA               
IZOLINA PASCHOA G. E SOUZA                           
MARINA LIMA CAVALCANTE                                      
ROSELER DE DEUS RIBEIRO                                     
VALDETE ESTRELA
22/04 
HELAINE MARIA DOS S. R. RIBEIRO
MARCIA REGINA C DA C DE ARAUJO                              
MARIZE WANDERLEY FREIRE 
NEUMAR SEBASTIÃO DE SOUZA CARNEIRO
23/04 
CIRONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
PEDRO AUGUSTO CARNEIRO 
ROSANGELA FATIMA ROSA FAGUNDES 
VANDER BARRETO 
24/04 
ILMA TOLENTINO VASCONCELOS
MARCELO DE ARAUJO GONZALEZ RODRIGUES    
SILMAR FERNANDES SOARES
VALDERI FRANCISCO. M. ELIAS
VALDIR ORLANDO DA CUNHA
25/04 
EVARISTO DE NORONHA MARTINS                                 
26/04 
ADAUTO GOMES MARTINS 
27/04 
JOSE OZANAN TEIXEIRA                                        
JOSE RAPHAEL DA SILVA                                       
VALDIR FERREIRA REIS                                        
28/04 
VILMA FRANCISCO MENDES                                      
30/04
MARILENA DA SILVA LAGO 

O que fazer com o avô e a avó deitados 
inertes em suas camas, debaixo de grossas 
cobertas? Abandoná-los e fugir? Para onde? A 
morte saiu às ruas numa noite gélida e espreita. 
As luzes da artilharia incessante lembram re-
lâmpagos anunciando a chuva, mas todos sa-
bem: anunciam a chegada da ceifadora e vidas.

E pensar que,  protegidos a milhares de 
quilômetros desse palco de  horrores, estão os 
políticos que apoiam, por medo do carniceiro 
que preside a Rússia, todo esse massacre. 
Estão todos eles são e salvos, traçando, em 
suas estratégias, melhores formas de eliminar 
pessoas com mais eficiência e rapidez, sem 
despertar a atenção da imprensa mundial que 
a tudo observa in loco.

O coração dispara como uma metralhado-
ra. A síndrome de pânico adormecida, desperta 
e também massacra como uma batalha de vida 
e morte. A depressão, o inverno, as bombas, 
a morte dos amigos, vizinhos e parentes dão 
a certeza de que estamos todos perdidos na 
mesma batalha, mesmo à distância.”

(Fonte: Correio Braziliense, caderno Opinião, 
Visto, lido e ouvido, de 11.03.2022).

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. 

Acreditamos que a emoção e as lágrimas sustentaram a competente colunista do Correio 
Braziliense, Circe Cunha, na transferência magistral, para todos nós, do dilema e da dor 
dos miseráveis dessa guerra de horror. Bravo! Que belo artigo! 

Maternidade bombardeada na Ucrânia. Foto: 
MFA Ucrânia / Twitter
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A Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIRA (OAB/DF 34.056) atende 
ao PLANTÃO AFABRB por videoconferência. Informamos que a Asso-
ciação participa somente como mediadora entre seus associados e a 
advogada, não arcando, portanto, com nenhum custo financeiro decor-
rente de demandas ou acordos judiciais, como consta dos termos do 
contrato existente. Com relação ao cálculo para avaliar se é vantagem 
ingressar com ação para garantir o direito à “Revisão da Vida Toda”, 
a advogada esclare que devido à alta demanda (especificamente sobre 
o tema) não está sendo possível retornar a todos no mesmo dia. Mas 

O Ministro Nunes Marques, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), às 23h30min do dia 09 
de março de 2022, fez uma manobra jurídica 
denominada de pedido de destaque para levar o 
caso a novo julgamento. O chamado pedido de 
destaque é a solicitação de um ministro para que 
o processo seja retirado do plenário virtual para 
julgamento no plenário físico. Nesta situação a 
votação é zerada! Ou seja, o julgamento começa 
do início.

A previsão do pedido de destaque tem o ob-
jetivo de permitir que um Ministro leve o tema 
em julgamento para o debate presencial, pois no 
Plenário Virtual não há “debates”, cada Ministro 
apenas anexa o seu voto ao processo.

Mudança na votação da “Revisão da Vida 
Toda” - A grande polêmica no pedido de des-
taque do Ministro Nunes Marques está no fato 
de que houve uma troca recente de Ministros na 
Suprema Corte. Saiu o ministro Marco Aurélio, 
que votou a favor da revisão, e entrou o Ministro 
André Mendonça. Nesse sentido, entre outras 
questões, o fato de o Ministro André Mendonça 
ser ex-Advogado Geral da União e ter passado 
anos defendendo interesses da União, torna seu 
voto de certa forma previsível. Ademais, mesmo 
no cenário de essa suposta questão de ordem 
não ir para frente, temos a possibilidade de al-
gum dos outros ministros que votaram contra a 
tese mudar o seu voto.

Prazo para nova votação - Infelizmente, 
não temos prazos para a realização da sessão 
presencial. Dependemos do Ministro Fux, atual 
presidente da Corte, paute o processo para jul-
gamento. A inclusão em pauta pode levar anos.

Julgamento virtual da “Revisão da Vida Toda” 
foi CANCELADO em fim de noite pelo Supremo 

Quem ainda tem direito à ação para e evitar a decadência?
Em entendimento recente do STF os únicos que ainda podem acionar a justiça, solicitando 

a “Revisão da Vida Toda”, são aqueles que se aposentaram nos últimos 10 anos e que tenha 
se aposentando antes da Emenda Constitucional novembro de 2019 (requisitos acumulativos).

Ou seja, para aqueles que se aposentaram em 2012 (a depender do mês) este é o últi-
mo ano para entrar com ação. E assim sucessivamente, outro é exemplo: quando estivermos 
em 2023, os que aposentaram em 2013 em diante poderão ainda entrar com ação. Em 2023 
ninguém que se aposentou em 2012 ou em anos anteriores terão o direito de acionar a justiça.

Como é do conhecimento geral dos interessados, a “Revisão da Vida Toda” é um novo 
cálculo da média mensal, que vai considerar todos os salários do trabalhador, incluindo os 
anteriores a julho de 1994, feitos em outras moedas, como o cruzeiro real e o cruzeiro. Para 
saber se é vantajoso ainda entrar com a ação para possível benefício com  a  “Revisão da Vida 
Toda” é necessário realizar os cálculos previdenciários.

Plantão jurídico AFABRB pode ajudar 
no cálculo da “Revisão da Vida Toda”

enfatiza que, o mais rápido possível, todas as iniciativas de contato obterão retorno. Portanto, utilize 
os seguintes canais para consultar a Dra. FERNANDA:  (e-mail) fernanda.advdf@yahoo.com.br ou 
telefone/Whatsapp: (61) 98425- 8881 (código QR acima, à direita). 

  

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

Contato por e-mail:  
centraljudicialdodoso@tjdft.jus.br

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

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 medicina: 
psiquiatras, geriatras, ginecologistas, urolo-
gistas, cardiologistas, médicos de família, 
clínicos gerais, enfermeiros, assistentes so-
ciais, psicólogos, nutricionistas. O serviço é 
personalizado, do acolhimento ao cuidado e, 
caso necessário, encaminhamento a especia-
listas credenciados. Para utilizar os serviços, 
é necessário se inscrever em algum programa 
preventivo ofertado pelas Patrocinadoras. 

O atendimento presencial havia sido re-
tomado, porém, com o recrudescimento da 
pandemia da Covid-19, suspendeu nova-

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

mais próximo a você
saude.gov.br/doesangue

Consultas na Clínica Saúde BRB

Saúde BRB autoriza convênio para atender fora do DF
Para conhecimento, especialmente de 

nossos filiados fora do DF, transcrevemos 
abaixo e-mail recebido da Saúde BRB, no 
dia,  em atendimento à demanda formulada 
pelo Presidente Luiz, da AFA:

“Prezados Senhores,

Para melhor atender os 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 ter-
ritório Nacional, exceto no Distrito Federal. 
A medida atende antiga demanda da AFA-
BRB em favor dos aposentados residentes 
fora de Brasília, especialmente no Estado 
de Goiás, os quais sempre reivindicaram 
o acesso à rede credenciada da UNIMED.

As negociações com a UNIMED e a for-
malização do convênio encontram-se em 
curso, com início de sua vigência previsto 
para o final do mês de março, cuja data 
será oportunamente confirmada e divul-
gada a todos os beneficiários do Plano, 
assim como a disponibilização do Cartão 
Virtual de Identificação (Carteirinha virtu-
al), juntamente com as necessárias instru-
ções para utilização dos serviços.” 

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-

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.

Veja as vantagens de poder contar com 
atendimento em todo País na rede UNIMED

A UNIMED é a maior rede de assistência médica do País. Criada em 1967, está 
presente em 84% do território nacional.  Enquanto a Unimed Brasil é a entidade institu-
cional do sistema, a operação em cada estado ou região é feita por 347 cooperativas 
médicas, com 118 mil médicos cooperados; 18 milhões de beneficiários; 2.405 hos-
pitais credenciados; e 135 hospitais próprios; além de prontos atendimentos, labo-
ratórios, centros de diagnósticos e clínicas para garantir a qualidade da assistência 
prestada aos beneficiários. Para ter uma ideia da abrangência de sua cobertura, 23% 
dos médicos no Brasil atendem pela UNIMED. Entre as 347 cooperativas médicas do 
sistema, está CENTRAL NACIONAL UNIMED (CNU). Trata-se da maior operadora dos 
planos de saúde Unimed e é responsável pelos planos nacionais e de empresas que 
possuem escritórios em vários estados. Dos 18 milhões de beneficiários do sistema, 
1,6 milhão estão sob responsabilidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED (CNU).

O site institucional da rede, como um todo, ressalta que “A UNIMED acre-
dita na sinergia, na singularidade, na interdependência e na união, amplian-
do seu papel no mundo por meio do comprometimento com as transformações  
sociais. Foi o propósito de cuidar da saúde das pessoas 
que impulsionou a união de médicos e criou um sistema 
com um jeito de cuidar muito especial: o Jeito de Cuidar  
UNIMED, que busca inovação e melhorias contínuas para 
fazer o cuidado ser percebido por todos os nossos públi-
cos e pela sociedade.”

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 à direita deste box.
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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 Novembro/2021 Dezembro/2021

1. Saldo em Caixa 1.260.643 1.104.849

2. Saldo em Conta Corrente 488 304

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.257.658 1.084.390

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 83.276 67.638

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 278.977 224.964

    3.3. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 895.405 791.788

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 3.196.181 2.866.935

NOTA: Os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes de novembro e dezembro/2021.

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Janeiro/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.479.592.441 1,02 1,02 88,45 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 77.395.473 0,37 0,37 33,91 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 544.150.969 0,87 0,87 79,73 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 72.191.584 0,42 0,42 38,49 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 10.729.151 (0,26) (0,26) (23,83) IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 231.014 0,48 0,48 43,99 IPCA + 4,00% a.a

PGA 83.262.408 0,72 0,72 65,98 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.267.553.041

Deficit do mês de janeiro/2022: (5.270.795)
Deficit acumulado até janeiro/2022: (131.961.696)

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

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

Fevereiro/2022 833.336,13 6.934,81 34.190,01


