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Reportamos nesta edição, majo-
ritariamente, assuntos pertinentes a 
novembro, mas vislumbramos, desde 
já, as celebrações que se aproximam, 
às vésperas de iniciar o fechamento de 
mais um ano. 

Quem de nós nunca ouviu dizer que 
“é preciso plantar uma árvore, ter um 
filho e escrever um livro” para deixar 
seu legado pessoal no mundo? Mas, 
ora! Nem todos conseguem ou almejam 
fazer as três coisas, especificamente 
falando. E, ainda assim,  constroem 
uma grande história de vida, solidari-
zando-se com os outros e dando o me-
lhor de si nas tarefas às quais se pro-
põem realizar. Assim foi o exemplo de 
um certo Bom Samaritano, exemplo 
usado por Jesus Cristo para referir-se a 
um viajante que, mesmo não sendo da 
mesma religião e nacionalidade, socor-
reu prontamente alguém que encontrou 
ferido na estrada.

As pessoas têm suas particula-
ridades no dia a dia. Sagrado é todo 
dia em que podemos celebrar a com-
preensão de que somos parte de um 
todo, no qual divergentes se encon-
tram e se abraçam. A percepção do 
que é sagrado, portanto, varia. E deve-
mos respeitar isso.

Há quem prefira confraternizar-
se na passagem do Ano Novo, já 
virando do dia 31 de dezembro para 
o dia primeiro de janeiro. Há quem 
aguarde, exatamente, a zero hora do  

Dia do Natal (25/12) para festejar e re-
fletir sobre o que fez durante o período 
que chega ao fim e sobre o que fará no 
próximo período. Justamente por isso, 
por compreender os compromissos fa-
miliares de final de ano dos Associados, 
a AFABRB tem como hábito antecipar a 
“Celebração Natalina”, a qual, na verda-
de, junta também o desejo que temos de 
que o Ano Novo seja melhor. 

Dezembro chega e passa rápido, 
como sempre. Por isso, reserve no seu 
calendário o dia que marca o retorno 
PRESENCIAL da nossa “Celebração de 
Natal”... Como virou moda falar, “save 
the date”: Nossa festa será dia 11 de 
dezembro, um domingo, das 12 às 17 
horas, na AABR. Os convites já foram 
enviados para todos, com direito a le-
var um acompanhante. Para o convite 
adicional ficou estabelecido o valor de  
R$ 226,00 (criança de zero a seis anos 
não paga; e criança de sete a doze anos 
paga a metade do valor).

Não deixe de pensar também, com 
carinho, nos mais necessitados, pes-
soas que não podem celebrar uma data 
tão especial. Se você puder, faça uma 
doação na portaria da AABR. No dia da 
nossa “Confraternização Natalina”, 
serão recolhidos alimentos não perecí-
veis, cestas básicas, calçados, roupas 
ou qualquer outro objeto usável. O que 
você conseguir doar para a campanha 
AFA SOLIDÁRIA será encaminhado a 
quem precisa.

Muitos associam o Natal, é claro, 
à simpática figura do Papai Noel, com 
seu trenó puxado por renas e reple-
to de presentes. Pois que assim seja 
também, para a alegria de todos! Pre-
sentear   e receber presentes faz parte 
do Espírito Natalino, simbolismo que 
vem desde a narrativa da jornada dos 
Três Reis Magos, a fim de acolher e 
presentear o Menino Jesus.

Até aqui, conquistamos tudo que 
podíamos! Se não plantamos uma ár-
vore, temos na Árvore Natalina um 
símbolo de esperança e prosperidade; 
Sendo ou não pais ou mães, sabemos 
que o Filho de Deus representa a ca-
ridade e o amor ao próximo; Se não 
escrevemos um livro, temos o amparo 
das Escrituras Sagradas. 

Celebremos, pois, o Natal. 
Saudações!
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Prata da Casa
Você escreve crônicas e po-

esias? Toca algum instrumento, 
canta, faz artesanato? Tem al-
gum projeto cultural ou social? 
Estamos à disposição para di-
vulgar o trabalho do Associado 
AFABRB, contar a sua história ou 
a de algum colega que você qui-
ser homenagear. Você também 
pode anunciar produtos e servi-
ços comerciais, gratuitamente, 
neste espaço. Contatos: (61) 
3245-6876 / 3345-0490.

Chácara com 8.000 me-
tros quadrados à venda 

Vende-se ótima chácara 
localizada antes de Brazlândia, 
a 800 metros da rodovia, com 
8.000 metros quadrados de área. 
Muitas árvores frutíferas e área 
para construção da casa princi-
pal toda terraplanada. Contatos 
com  Ibiapino  pelo telefone (61) 
98195-8320.

Atividades suspensas
Lembramos que a Bibliote-

ca AFABRB permanece desati-
vada por período indeterminado, 
por falta de espaço em nosso 
atual endereço. E que, pelo mes-
mo motivo, o nosso Encontro 
com Arte também está suspen-
so desde que mudamos para o 
Edifício Brasília. Agradecemos a 
compreensão de todos e espe-
ramos poder retornar o quanto 
antes com os dois serviços, na 
medida em que tivermos nova-
mente espaço apropriado para 
as atividades.

Aluguel  
de salão  
de festas

Torne sua festa ou encon-
tros mais bonito ainda. Faça 
no Espaço do Cerrado. Aqui, 
tudo é bonito e aconchegan-
te. 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) 99988-0712 / (61) 
99655-3232 / (61) 3368-3665.  
Veja o site: www.espacodocerra-
do.com. 

O Valor do vale-brinde é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Todo mês a Asso-
ciação sorteia um aniversariante para 
receber o vale brinde. Em novembro 
a sorteada foi TÂNIA REGINA MEIRA,  
aniversariante do dia 26.

AFABRB presenteia um  
Aniversariante todo mês

01/12 
ELENICE ANDRADE LARA RABELO
02/12 
CARMEM HELENA SILVEIRA TAROUCO DA SILVA
DORVALINO GERALDO DE CASTRO                                 
JACQUES ALBERTO DE OLIVEIRA 
JOSÉ CESAR FERREIRA REBOUÇAS
LILIANA SOARES DE SOUSA MILHOMES CAMPELO
03/12 
MARIA SILVIA MEIRELLES PATTI 
05/12 
CARLA SALES LIMA SOARES
MARIA CRISTINA MELO PAZ GUEDES
MARIA EXPEDITA ADEODATO
MARIA JOSÉ BERGO DEMONTE
SOLANGE GOMES DA SILVA
VILMA GERALDA CAMILO                                        
07/12 
PEDRO LUIZ BUENO DE LEMES                                   
08/12 
ANDREA MARIA DE MATOS ALBUQUERQUE                           
JUCINEIA RODRIGUES SANT ANA                                 
MARIA CONCEIÇÃO FARIA 
09/12 
LUIZ MOTTA TEIXEIRA                                         
RAIMUNDO NONATO MARTINS                                     
10/12 
JOSÉ MAGNO DE AVILA                                         
MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DOS SANTOS  
11/12 
LUZIA MARIA BASTOS PACHECO                                  
MARIA LUZIA LOPES GEBRIM                                    
MAURICIO FERNANDES SARRO 
WELLINGTON FERREIRA BORGES
12/12 
JOÃO FRANCO                                                 
LUCIA AVANIA V.CARVALHO SUZANA
NORMA SUELI DA SILVA FAUSTINO
ORLEI MALAQUIAS DE OLIVEIRA                                 
13/12 
HERMES DE SOUZA CAVALCANTE
JEOVÁ CÔRTES DO PRADO
14/12 
AILTON FAGUNDES DA SILVA                                    
ARNILDSON PEREIRA ANASTACIO
ÉSIO BESERRA                                                

14/12 
RAQUEL MARIA DE CASTRO
15/12 
FELICIDADE GOMES CABRAL                                     
MAGDA MARIA DA CRUZ RICCARDI
16/12 
ELIENE MOTA BEZERRA
ERENICE HOLANDA N RIBEIRO                                   
17/12 
ANTÔNIO MEDEIROS AMORIM
FÉLIX VALOIS DUARTE DE SOUZA                                
FLORIZA DE FÁTIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
SINÉSIO MANOEL DO NASCIMENTO
18/12 
CELSO GUIMARÃES                                             
19/12 
CARMEN CASTELO BRANCO DO MONTE                              
GERALDO RUI PEREIRA
LOURIVAL SOARES
LUZIA FERREIRA DE MOURA
20/12 
CARLOS HENRIQUE FONTES VIEIRA 
GESSE DO AMARAL SAMPAIO 
21/12 
PEDRO FERREIRA CAIXETA JÚNIOR
22/12 
GABY MACIEL DE FIGUEIREDO                                   
IVONETE DANTAS ALMEIDA                                      
MARIA DO SOCORRO SALES COSTA
ODILEU JOSÉ PEREIRA                                         
23/12 
LEDA AGUIAR NASCIMENTO
MARIA BERNADETE MIRANDA REGO
SALVADOR MARTINO 
24/12 
PAULO CÉSAR ROSA
ROSSINI ALVES DOS SANTOS                                    
25/12 
ASTROGILDO SAMPAIO FROES                                    
GEOVALDO DIAS PEREIRA                                       
HELENA NATAL DA SILVA 
LINO DO NASCIMENTO CARDOSO                                  
OLGA SANTANA DE CARVALHO                                    
26/12 
ADEMAR JOSÉ PEREIRA                                         
ADEVALDO SAMPAIO FROS                                       
EURICO LEAL JUNIOR                                          

26/12 
JOSÉ ESTEVÃO MONTEIRO DE MELO                               
OMAR VIEIRA CORTES                                          
27/12 
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS 
JOSÉ ADILSON CAVALCANTI SILVA                    
MARIA ILCA XAVIER PORTO COSTA
MARIA MARGARETH NORONHA DE CARVALHO
WALTER LUIZ GONÇALVEZ 
28/12 
CARLOS RANDOLFO CAMPOS                                      
DAMIANA MARTINS DOS SANTOS
29/12 
DAVID LEANDRO CORREIA                                       
GEMIMAR DA COSTA CINTRA BELEM                               
MARIA VIUMACY RIBEIRO                                       
MAURA GOMES DE CARVALHO                                     
MESSIAS JABUR NETTO                                         
RAQUEL DE FÁTIMA MARTINS
30/12 
JESUS RODRIGUES MACEDO                                      
31/12 
JANE MAFRA CHAGAS 
MOACIR VIEIRA DE SOUZA 
NILTON CARVALHO JUNIOR

Confirmação de presença para Confraternização
O convite para a Celebração de Natal dia 11/12/2022 (DOMINGO), foi encaminhado com bastante 

antecedência para todos os associados. Mas, para evitarmos desencontros, relembramos que é preciso 
confirmar presença até o dia 09/12 ( SEXTA-FEIRA). Muita atenção!

1) O horário de expediente da AFABRB é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 às 17h.
2) Recomenda-se confirmação via TELEFONE FIXO (61) 3245-6876, visando registrar informações 

complementares (acompanhante e convidados extras), muitas vezes esquecidos quando a confirmação de 
presença é feita por e-mail ou pelo AFA Celular.

Precisamos ter o número de presenças da forma mais exata possível, a fim de atender melhor a todos 
durante a festa. Aguardamos e contamos com a adesão de todos vocês, por se tratar de algo muito impor-
tante para todos nós. 

Ah, sim! Depois da festa, se você quiser mandar suas fotos para o e-mail afabrb@gmail.com, as 
imagens recebidas serão postadas no site da Associação (afabrb.org.br), no qual você já poderá conferir 
também fotos enviadas por outros associados.

Sugestão de leitura on-line: “Um Conto de Natal”
Esperamos que o Espírito  

Natalino desperte em todos o 
sentimento de SOLIDARIEDADE e 
AMOR ao próximo. 

Depende de nós, a cada dia 
ajudar a melhorar o mundo. Para 
reflexão, sugerimos que leia uma 
poesia que começa assim:

A noite é quase gelada...
Contudo, Mariazinha
É a menina de outras noites
Que treme, tosse e caminha...
Na versão online do AFA EM FOCO, 

tem a poesia completa CONTO DE  
NATAL: afaemfoco.inf.br/2022/nov/arti-
gos/02/pg.html 

No dia da nossa “Confrater-
nização Natalina”, serão reco-
lhidos alimentos não perecíveis, 
cestas básicas, calçados , roupas 
ou qualquer outro objeto usável. 
O que você conseguir doar para 
a campanha AFA SOLIDÁRIA será 
encaminhado a quem precisa. 
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(Fonte: Informe Conjuntural do 3º trimestre – 
divulgado pela CNI em 11/11/2022)

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. 

A Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) divulgou, no dia 11 de novem-
bro, uma nova projeção de crescimento 
para o Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro. De acordo com o Informe Conjun-
tural do 3º trimestre, a Instituição aposta 
num crescimento da Economia de 3,1% 
no fechamento do período de 2022, ante 
uma expectativa anterior, de julho, de alta 
de 1,4%; Na avaliação da Entidade, o fe-
chamento da taxa de desemprego média 
no ano caiu de 10,8% para 9,3%.

Especificamente para o setor indus-
trial, a confiança de alta para o PIB aumen-
tou de 0,2% para 2% neste ano, segundo 
a avaliação otimista da CNI. Essa expec-
tativa de crescimento da Indústria foi im-
pulsionada por dois setores: o da Indústria 
de Transformação e o da Construção Civil. 
No primeiro, houve uma inversão da ex-
pectativa, que em julho era de queda de 
1,5% e agora passou para um crescimen-
to de 0,6% do PIB. Segundo Mário Sérgio 
Telles, Gerente Executivo de Economia da 
CNI, isso se deu por diversos fatores que 
corroboram com a previsão de alta do PIB 
como um todo, e também pelo esperado 
impulso fiscal maior no segundo semes-
tre, “o que gera demanda para o setor 
industrial”.

No setor da Construção Civil, o oti-
mismo à época da publicação do Infor-
me Conjuntural do 3º trimestre foi ainda 
maior: de alta de 2% em julho, passou 
para 7% no relatório de novembro. Justi-
fica-se que o ramo foi impulsionado pela 
reformulação e ampliação do Casa Verde 
e Amarela, programa de financiamento à 
habitação do Governo Federal, conforme 
indica análise da CNI. 

Outro fator importante para aumen-
tar a confiança de crescimento no Setor 
Industrial tem como base a declaração 
do empresariado brasileiro em adotar 
critérios de respeito ao meio ambiente, 

às questões sociais e à governança, o que 
é bem visto no mundo todo. Cerca de 85% 
das indústrias brasileiras já formalizaram o 
compromisso ou pretendem implementar os 
critérios ESG em seus processos de produ-
ção. É o que aponta uma pesquisa inédita da  
CNI, com cerca de mil empresários do setor. 

ESG (sigla em inglês para Environmen-
tal, Social e Governance) corresponde a um 
conjunto de critérios que indicam o compro-
metimento das empresas com iniciativas que 
impactem positivamente o meio ambiente e 
a sociedade, além da adoção de políticas de 
governança transparentes e responsáveis.

Apenas 13% dos empresários disseram 
que a adoção desses critérios não faz parte 
da estratégia ou não está em planejamento 
pelas suas empresas. Segundo a entidade, 
esse e outros dados foram preparados para 
serem divulgados durante a COP 27, a Confe-
rência das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, que ocorreu no Egito até 18 de 
novembro. Nove em cada dez empresários 
disseram que os critérios ESG são muito im-
portantes para os seus negócios. 

De acordo com a pesquisa da CNI, au-
mentou o número de empresários da indús-
tria que veem as ações de sustentabilidade 
como uma agenda de “só oportunidades” ou 
de “mais oportunidades do que riscos” para 
o Setor. No ano passado, 30% dos dirigentes 
industriais tinham essa perspectiva positiva. 
Agora, são 47%... 

O Gerente Executivo de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade da CNI, Davi Bomtempo, 
afirma que já é possível perceber a preocu-
pação da Indústria com a sustentabilidade 
no dia a dia. Porém, na avaliação dos em-
presários, a falta de incentivos do governo é 
o maior obstáculo para investimentos nesse 
sentido. A falta de uma cultura de susten-
tabilidade do mercado consumidor e o fato 
de representar custos adicionais vêm logo 
após como os empecilhos mais lembrados. 
Segundo o levantamento, 16% das indústrias 

buscaram crédito público para investir em 
ações mais sustentáveis na produção nos 
últimos dois anos. Dessas, apenas 6% 
conseguiram financiamento. Em relação 
ao crédito privado com esse objetivo, 23% 
dos industriais tentaram. Desses, 15% ti-
veram êxito.

Entre os motivos para buscar crédito 
privado, o uso de fontes renováveis de 
energia foi citado por 47% dos participan-
tes. Em seguida veio o aprimoramento de 
processos (16%) e a modernização de 
máquinas para melhoria de produtividade 
e aspectos ambientais (14%). Para 55% 
dos entrevistados, o acesso ao crédito 
para implementar ações sustentáveis no 
Brasil é “difícil” ou “muito difícil”.

Confiante na Sustentabilidade e Governança, 
CNI divulga nova projeção sobre a Economia
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Canal de ética  
A Regius possui Canal de Ética disponível 24h por dia, para aten-

dimento de relatos que configurem ilicitudes, desvios de conduta, frau-
des e outras irregularidades contrárias ao Código de Conduta e Ética, 
Políticas de Integridade ou outros normativos da Entidade.

 A Contato Seguro (empresa responsável por atender o telefone e 
ouvir as denúncias) dispõe de uma equipe própria de profissionais alta-
mente qualificados para o recebimento de seus relatos. Essas pessoas 
não têm nenhuma relação com a Regius e são totalmente isentas com 
relação ao conteúdo que será relatado, denunciado ou sugerido. Para 
fazer um relato, denúncias e sugestões ligue para 0800 800 8090.

A Dra. FERNANDA R. ALVES 
FERREIRA (OAB/DF 34.056) aten-
de por videoconferência, orientan-
do sobre vários temas de interesse 
dos nossos associados. Utilize os 
seguintes canais para consultar a  
Dra. FERNANDA: (e-mail) fernan-
da.advdf@yahoo.com.br ou tele-
fone/Whatsapp: (61) 98425- 8881 
(código QR ao lado).

Plantão Jurídico da AFABRB

Observação: A Associação participa somente como mediadora en-
tre 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.

Estão isentos ao pagamento de imposto de renda os apo-
sentados e pensionistas acometidos por tais doenças graves:

01. Moléstia profissional com sequelas permanentes;
02. Tuberculose ativa;
03. Alienação mental (Considera-se alienação mental o es-

tado mental consequente a uma doença psíquica em 
que ocorre uma deterioração dos processos cogniti-
vos, de caráter transitório ou permanente, de tal forma 
que o indivíduo acometido torna-se incapaz de gerir 
sua vida social);

04. Esclerose múltipla;
05. Neoplasia maligna (mesmo que curado);
06. Cegueira;
07. Hanseníase;
08. Paralisia irreversível e incapacitante;
09. Cardiopatia grave;
10. Doença de Parkinson;
11. Espondiloartroseanquilosante;
12. Nefropatia grave;
13. Hepatopatia grave;
14. Estados avançados da doença de Paget (osteíte defor-

mante);
15. Contaminação por radiação;
16. Síndrome da imunodeficiência adquirida;
17. Fibrose cística (mucoviscidose).
 É possível a isenção de IR para aposentados e pensio-

nistas acometidos por outras doenças não previstas em Lei?
Infelizmente não. De acordo com o Superior Tribunal de 

Justiça, por ocasião do Tema 250, o rol contido no art. 6º, XIV, 
da Lei 7.713/88 é taxativo, ou seja, conforme atual cenário ju-
risprudencial somente as doenças ali relacionadas dão direito 
ao benefício.

 A partir de qual momento a Isenção do Imposto de Ren-
da pode ser concedida?

A partir do momento que se comprove o diagnóstico (lau-
dos e/ou exames). A isenção pode ser requerida mesmo que a 
doença tenha sido contraída após aposentadoria.

Para maiores esclarecimentos entre em contato.

Alguns esclarecimentos sobre o  
Direito à Isenção de Imposto de Renda 

para aposentados e pensionistas 
acometidos por doenças graves 

elencadas em Lei:

Prezados colegas associados,

O Conselho Deliberativo da AFABRB, em sua reunião ordi-
nária realizada no dia 30.09.2022, decidiu extinguir, definitiva-
mente, o benefício acima citado. Em análise mais detida sobre 
o tema, alguns conselheiros declararam tratar-se de certa in-
justiça para grande parte dos Associados, tendo em vista que 
todos contribuem igualmente para a Associação. Nesse con-
texto, o referido benefício privilegiaria apenas pequena parte 
de filiados, que eventualmente se enquadrasse nas condições 
(regras) do benefício.

Portanto, ratificando: Foi extinto o Benefício por Morte / 
Invalidez Permanente por Acidente a partir de 01/10/2022.

Na mesma reunião, o CONDE AFA deliberou um aumento 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no AUXILIO FUNERAL, que 
vem sendo pago aos familiares do associado falecido (por 
qualquer tipo de morte).

Assim, o aludido auxílio, que era de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) passou a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 
reajustes anuais, pelo IPCA/IBGE. Este novo valor do AUXILIO 
FUNERAL tornou-se vigente a partir de 01/10/2022, também.

Eventuais dúvidas a respeito desta comunicação deverão 
ser dirimidas junto à AFABRB: (61) 3245-6876.

Saudações!

EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO 
POR MORTE / INVALIDEZ 
PERMANENTE POR ACIDENTE 



Página 5 INFORMATIVO NOVEMBRO DE 2022 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRB  

Privacidade de dados Pessoais e Segurança 
da Informação no atendimento Beneficiários

Se você ainda não conhece, vale à pena conhecer o  SOU + 
PRIVACIDADE!

Na verdade, faz tempo que a Saúde BRB iniciou a implementa-
ção do Programa de Privacidade de Dados Pessoais e Seguran-
ça da Informação. Desde 2019, o Plano de Sáude  visa garantir 
aos Beneficiários  que os fundamentos da LGPD sejam cumpridos 
em todos os processos organizacionais.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) resguarda a pri-
vacidade dos titulares, por meio de regras para o tratamento de 
dados pessoais nas operações de coleta, armazenamento e com-

partilhamento, além de estabelecer penalidades para agentes que 
não cumprem as obrigações previstas.

Os fundamentos da LGPD são: 1) Respeito à privacidade; 
Liberdade e autodeterminação; 2) Desenvolvimento, inovação e 
segurança; 3) Cidadania e dignidade; 4) Defesa do consumidor e 
livre concorrência. 

Para conferir o texto oficial da Lei 13.709, de 14/08/2018, 
acesse o PORTAL DE PRIVACIDADE no link saudebrb.com.br/
portal-de-privacidade e também a Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD), no link www.gov.br/anpd/pt-br .

Cartão 
digital da 

Cassi
Baixe o APP SAÚDE 

BRB na loja de aplica-
tivo própria 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.

Para acessar a rede cre-
denciada, digite o link https://
www.un imed .coop .b r / s i t e /
guia-medico#/ ou aponte a 
câmera do seu celular para  
a etiqueta QR CODE ao lado.

Beneficiários da 
Saúde BRB podem 
contar com Central 
Nacional UNIMED 

em todo País 

QUEM DOA 
SANGUE 
TAMBÉM 
DOA VIDA

saude.gov.br/
doesangue

Informe-se sobre 
o hemocentro 
mais próximo 

a você

Telefone para 

acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

O Programa NASCER SAUDÁVEL, da Clínica Saúde BRB, foi selecionado para concorrer ao valoroso PRÊMIO SAÚDE UNIDAS 2022 
- Alternativas para Sustentabilidade e Gestão na Saúde Complementar. Representantes do NASCER SAUDÁVEL foram convidados para 
apresentar o Programa no 25º Congresso Internacional UNIDAS, realizado entre os dias 16 e 18  de novembro de  2022, em Florianópolis. 
É bom saber que nossas famílias estão em boas mãos, bem assistidas pela a Clínica Saúde BRB!

Importante reconhecimento
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Julho Agosto

1. Disponível (*) 1.321.473 1.387.656

2. Saldo em Bens Numerários (Caixa) 321 267

3. Saldo em Aplicações Financeiras 12.934 4.751

4. Aplicações de  liquidez imediata 1.308.219 1.382.637

4.1. BRB – (FI RF MAIS) 27 27

4.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 90 91

4.3. CDB / RDB 86.025 88.966

4.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 1.222.077 1.293.553

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 1.998.866 2.065.047

NOTA: os dados constantes desta demonstração foram extraídos dos balancetes dos meses de julho e agosto.  / Só a título de informação: (*)

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Setembro/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.566.983.590 0,52 8,47 95,38 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 76.473.971 0,72 7,89 109,56 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 610.437.012 1,04 7,99 111,09 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 82.463.965 1,30 7,01 97,41 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 13.897.312 1,76 6,11 84,87 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 1.003.299 0,58 7,19 99,96 IPCA + 4,00% a.a

PGA 86.709.641 0,86 8,65 120,20 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.437.968.790

Superavit do mês de setembro/2022:  R$ 11.178.521
Deficit acumulado até setembro/2022: R$ (132.851.562)

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

Outubro/2022 1.215.033,05 11.613,64 103.467,57 

Setembro/2022 1.106.377,62 11.624,30 94.961,68

FUNDOS: Outubro / 2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLESTESOURO FICFIRF L CNPJ: 07351138000184 - COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE = 0,96

-FUNDO: 40 BRB CAPITAL FICFIRF LP CNPJ: 10859917000108 - COTA ANTERIOR: 2,682247541 - 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


