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Por esses dias, estivemos lendo 
um pouco mais, além do nosso ha-
bitual. Lemos revistas, jornais inter-
nets, quando abordamos noticiários 
de temas variados. Pelo pouco que 
vimos, pinçando tópicos em páginas 
jornalísticas e na internet, misturando 
informações diversas, alguns artigos/
matérias causaram-nos certa indig-
nação – como cidadão brasileiro.

Guardando, com certeza, a neu-
tralidade sem qualquer viés de dire-
cionamentos nem censuras, nossas 
colocações se expressam como 
despretensiosas, sem prejulgamen-
tos, sem taxação do caráter moral de 
pessoas ou instituições, mas falam de 
anomalias que pedem reflexões para 
análises novas e diferentes posiciona-
mentos do cidadão quanto à “classifi-
cação” moral da nossa Nação.

Muitas vezes enleados em preocu-
pações próprias, olhando apenas para 
nossos umbigos e pés, não notamos a 
realidade embaçada em que vivemos. 
Os interesses particulares e o imedia-
tismo inescrupuloso em se dar bem, 
em primeira mão, têm frenado o de-
senvolvimento do Brasil e mascarado 
as cruentas carências do povo brasi-
leiro. O marketing pessoal de autorida-
des e celebridades, em geral; de ins-
tituições com finalidades duvidosas, 
tem retardado a marcha do progresso, 
prejudicando a todos, empanando as 
misérias materiais básicas inadiáveis, 

culturais, intelectuais (educacionais), 
propalando a vã impressão de que tudo 
vai bem.

Na verdade (com raríssimas e hon-
rosas exceções), não há autoridades do 
poder trabalhando pelo real interesse do 
Brasil e do seu povo; o que se veem são 
conchavos da grande elite engendrando 
planos e projetos para se perpetuarem 
no glamour da nata da sociedade, com 
brutal e cruel desdém para o resto do 
nosso povo. E dói lembrarmos que nós 
os elegemos para serem assim.

Por exemplo: 1) tramoias entre au-
toridades para a proteção de grandes 
criminosos da nação, ora blindando-os 
com aparatos judiciais, ora libertando 
aqueles que já estão nos cárceres privi-
legiados; 2) escusa movimentação para 
mudança de leis, até a Constituição, 
buscando a redução de penalidades 
dos contumazes amantes da corrup-
ção, dificultando eventuais condena-
ções dos mesmos, mediante brechas 
nas leis que eles próprios criaram, pro-
positadamente, e ainda bem assesso-
rados por brilhantes advogados, afinal, 
paga-se bem; 3) nociva organização, 
ou mesmo alinhamento da grande mí-
dia (televisão e jornais de renome), que, 
como um consórcio danoso, une e re-
úne seus pares, para propalar mentiras, 
e esconder as verdades de interesse 
geral do País, criando-se falso, depri-
mente e inescrupuloso jornalismo, em 
detrimento dos verdadeiros e compro-
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metidos profissionais da notícia, que lu-
tam em permanecer com a verdade de 
qualquer origem ou nascedouro. Nesse 
vandalismo do noticiário, corroem-se 
instituições sérias e autoridades que 
realmente amam o Brasil; 4) firmando-
se como parte vergonhosa do sistema 
político partidário, facilitam-se a  proli-
feração e sustentação de partidos polí-
ticos nanicos, criados para açambarca-
rem os recursos públicos (meus e seus 
– nossos), e, com vistas grossas de 
tribunais, valem-se de manobras contá-
beis, criam-se sumidouros na burocra-
cia para o desaparecimento do dinheiro 
do povo (partidos de aluguel, polpudo 
fundo partidário, e por aí vai. Portanto, 
vale aqui a velha expressão espanhola: 
“criamos corvos para que eles nos ar-
ranquem os olhos”.

Nesse contexto, cabe justa indig-
nação!  Saudações!
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O valor do vale-brinde é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Em outubro o sor-
teado foi Ademar José de Oliveira, 
aniversariante do dia  21.

AFABRB 
presenteia um 
Aniversariante 
todo mês

01/11 
ALMERINDA FERNANDES DE SOUSA                                
ANTONIO LOURENCO DOS SANTOS                                 
CESAR AUGUSTO MOTA E SILVA                                  
SONIA APARECIDA SOARES CHAVES                               
TERESINHA MARIA DA CRUZ ROCHA                               
02/11 
BENEDITO SENA ASSUNCAO                                      
ISNALDO DA SILVA ROSA FILHO                                 
SANDOVAL DA SILVA ROCHA                                     
03/11 
ADUA BARRETO                                                
DAYSE ALVES CAMPOS
RAIMUNDO LUIZ CAMPOS ORNELAS                                
04/11 
DALMO LUIZ DE OLIVEIRA                                      
JOSE DE ASSIS CASTRO                                        
VILMA GOMES SANT’ANNA                                       
05/11 
CLÉSIO DE OLIVEIRA PEREIRA 
ODAIR SILVA PEREIRA                                         
06/11 
FLÁVIA TAVARES BELEZA
JANNE BRAGANÇA DA COSTA
07/11 
IARA SOARES P. VASCONCELOS                                  
ODETH DULCE SILVA                                           
WILSON GONCALVES CAIXETA                                    
08/11 
ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA 
EDIRSON ALVES PORTO                                         
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS 
09/11 
ANTONIO BERNARDINO ALMEIDA CARVALHO
GENILTO GONCALVES DE SIQUEIRA                               
10/11 
EDIR TOLENTINO S DE FIGUEIREDO                              
LUINI ANTONIO MONTEIRO GODOI

Máscaras artesanais 
Nosso ENCONTRO COM ARTE segue suspen-

so  por causa da pandemia do novo coronavirus. 
De casa e com saudades dos encontros mensais, 
a professora Luzia Águida continua produzindo 
máscaras de proteção. Os pedidos dos novos 
modelos podem ser feitos pelo WhatsApp (61) 
99552-9882. 

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.

Moda Minas Miss
Moda feminina e acessórios. Loja no Guará, 

QI 11, conjunto W, loja 3, Guará I. Contatos por 
telefone: 3382-5842 e 98148-3941 (WhatsApp). 
Instagram: @lojaminamiss. Facebook: facebook.
com/lojaminamiss

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 dife-
rente. Salão de Festas – Espaço do Cerrado fica 
aqui, na Rua 16, Chácara 472, Lago Oeste – DF.  
Veja o site: www.espacodocerrado.com. Contatos 
com Elizabeth Borges de Farias pelos telefones 
(61) 9.9988-0712 / 9.9655-3232 / 3368-3665.

Galeria de fotos e renovação de 
cadastros

Aguardamos e contamos com a adesão de 
todos vocês, por se tratarde algo muito importante 
para todos nós. As imagens recebidas serãoposta-
das no site da Associação, noqual você já pode con-
ferir algumas fotos nos eventos da AFA. Lembramos 
também que a AFABRB está em campanha para 
atrair novos Associados. Assim, caro colega, traga 
um aposentado do BRB para filiar-se a esta Casa. 
Atualmente a AFA tem 63% de representatividade 
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 van-
tagens em ser Associado. Contatos: e-mail: afa-
brb@gmail.com – Fones: (61) 3245-6876 / 3345-
0490. Solicitamos a todos os colegas que já são 
Associados que atualizem seus dados junto à 
AFABRB: endereço, e-mail e telefones. Juntos so-
mos mais fortes!

Prata da Casa
Você escreve crônicas e poesias? Toca algum 

instrumento, canta, faz artesanato? Tem algum pro-
jeto 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 espa-
ço. Contatos: (61) 3245-6876 / 3345-0490. 

“Como Transformar a Terceira 
Idade na Melhor Idade”

11/11 
EDILSON SALDANHA NUNES
JOSE NETO DE SOUZA                                          
WALTERCIDES JOSE FERREIRA
12/11 
FRANCISCO ALBUQUERQUE DE MELO                               
REGINA PINTO SARAIVA                                        
WANDER LUCIO BORGES                                         
13/11 
JOSENI ANDRADE GODOI
JOAO CARNEIRO DE ALMEIDA
JORGE LUIZ ABREU DE SOUZA 
PAULO AFONSO SALES MENDES                                   
ZILMA DE JESUS R CABRAL FRANCA                              
15/11 
ALBERTO CASTILHO DE SIQUEIRA
CLAUDETH LEMOS RIBEIRO
ELDER JOSE DE ARAÚJO DIAS 
16/11 
CARLOS AUGUSTO CARVALHO CUNHA                               
HELIO BATISTA DE ALMEIDA                                    
17/11 
ANTONIO SEMOTO                                              
19/11 
LUIZ DA SILVA
20/11 
DINA MARIA FONSECA DE MEDEIROS
MARTA MARIA DE CARVALHO LACERDA
21/11 
DYOWAL EVER MELO DE FIGUEIREDO
23/11 
ANTONIO CARLOS ALVES 
ILZA DE ABREU SANTOS
JOSE DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
JOSE LEONIDAS DE MEDEIROS                                   
24/11 
ALAIR JOSE MARTINS VARGAS 
CELIA BELTRAO DE OLIVEIRA MENDES                            

24/11 
JOSE PERCY DE AMORIM E SILVA FILHO 
MILTON MENDES NASCIMENTO                                    
25/11 
LUCIA DE ALVARENGA BRITO ARAUJO
MARIA ANTONIA PAIVA ARAUJO
WATERLOO FERREIRA GUIMARAES                                 
26/11 
LUIZ JORDAN RIBEIRO DE SOUZA
TANIA REGINA MEIRA
27/11 
RENATO ALVES CAMPOLINO
SERGIO LUÍS PINHEIRO 
28/11 
EVANITO AMERICANO DO BRASIL                                 
JOSÉ FLÁVIO RABELO ADRIANO
29/11 
LUIZ SERGIO NAVES                                           
MARGHERITA DINIZ ALVEZ                                      
MARILENE SAMPAIO DE SOUZA                                   
SEBASTIAO CARLOS DE REZENDE                                 
WANDA FERREIRA BARROS
30/11 
JANE DE OLIVEIRA                                            
VILMA VALDIVINA DE OLIVEIRA

Atenção, Associado!

Como o Associado AFABRB bem sabe, 
por motivo de mudança provisória da sede 
da AFABRB para o Edifício Brasília, no Setor 
Bancário Sul (SBS), nossa biblioteca está 
desativada por período indeterminado. Mas, 
ainda que não seja possível, momentanea-
mente, retirar livros emprestados na Associa-
ção, frisamos que a leitura é uma atividade 
fundamental para estimular o cérebro e man-
ter a saúde mental. 

Quem ainda não tem esse hábito, nunca 
é tarde para começar. É sempre interessante 
começar com assuntos que despertem seu 
interesse. Busque por fontes que sejam agra-
dáveis de ler, por diversos assuntos e tipos 
de leitura — como notícias, romances, posts 
educativos etc.

Para criar o hábito é fundamental que 
você leia todos os dias. Dá para começar 
com pequenas leituras diárias e depois au-

mentar o volume dos textos. O importante é 
que você goste da leitura para que ela não se 
torne uma atividade extenuante. Assim, 

Escrito pelo Dr. Luiz Freitag, geriatra espe-
cialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia, o livro “Como Transformar 
a Terceira Idade na Melhor Idade” apre-
senta diversos ensinamentos para melhor 
aproveitar essa fase da vida. O doutor ex-
plica que, por meio de uma transformação 
consciente, ainda é possível colher novos 
frutos nesse importante estágio — tudo a 
partir de uma abordagem médica especia-
lizada e, sobretudo, humana. Vale a pena 
procurar por este e outros livros indicados 
para o público acima dos 60 anos. Algu-
mas boas dicas, com resumo sobre o con-
teúdo, estão na versão on-line do AFA EM 
FOCO deste mês, direto no link desta matéria  
( afaemfoco.inf.br/2021/out/artigos/02/pg.html ).
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Crianças recriam brincadeiras e se 
adaptam às restrições da pandemia

“O futebol continua suspenso, os 
brinquedos não podem ser emprestados, 
os abraços ainda devem ser evitados. As 
crianças voltaram para uma escola diferen-
te, mas as novas regras não significaram 
o fim da diversão. As mudanças da pan-
demia trouxeram uma série de restrições, 
mas fizeram surgir também novas brinca-
deiras. O pega-pega, por exemplo, ganhou 
uma nova versão para que as crianças 
não precisem encostar umas nas outras. 
Agora, eles usam um galho de árvore para 
tocar no colega e assim garantem o distan-
ciamento seguro. Também combinaram o 
pega-pega com o jogo de detetive. Em vez 
de ficarem sentadas, as crianças correm 
atrás umas das outras e piscam com os 
olhos para “pegar” o colega. (...)

Depois de 16 meses sem poder ir à 
escola todos os dias como estavam acos-
tumados, os alunos puderam retornar dia-
riamente às aulas presenciais em agosto. 
Para muitos pais e educadores havia preo-
cupação com a adaptação das crianças às 
novas regras, como o uso de máscaras e o 
distanciamento dos colegas. (...)

Ainda que sintam falta de algumas di-
nâmicas que tinham com os colegas an-
tes da pandemia, as crianças continuam 
criando novas formas de interação. Se 
andar de mãos dadas com os amigos não 
é mais permitido, brincam de “mão invisí-
vel” — em que estendem a mão um para o 
outro, mas sem se encostar. Também dão 
abraços a distância. Ao invés de abraçar 
o colega, se olham e apertam os braços 
contra o próprio corpo. “Eles são muito 

afetuosos nessa idade e o contato para eles é 
muito importante. Às vezes escapa um abra-
ço ou algum outro contato físico, mas eles 
estão conscientes e sabem o que não deve 
ocorrer nesse momento.” (...)

Infectologistas de diversos países in-
centivam que as escolas usem ao máximo 
as áreas externas para diminuir os riscos de 
transmissão de Covid. A estratégia foi adota-
da em países como Itália, Portugal, Alema-
nha e França. Para a maioria das escolas, no 
entanto, a estratégia não é possível, exata-
mente por não terem esses espaços. Não há 
nenhum dado específico sobre a metragem 
de áreas externas nas unidades escolares do 
Brasil, mas, segundo o Censo Escolar 2020, 
apenas 37% delas têm quadra esportiva.

Nas escolas públicas de São Paulo, (...)
mesmo sem voltar à rotina normal, os alunos 
também começaram a criar suas estratégias 
e brincadeiras diante das novas regras. (...) A 

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. 

Secretaria Municipal de Educação orientou 
as escolas a não permitirem que as crian-
ças usem os parquinhos e atividades com 
bola, sob o argumento de que poderiam 
aumentar a transmissão de Covid. (...)

Mesmo com todas essas restrições e 
proibições, as crianças continuam brin-
cando. Elas estão mais felizes. Os pais (...) 
relatam isso, que as crianças chegam em 
casa mais contentes porque estão brincan-
do na escola”.

Em todo País, a população tenta buscar maneiras seguras de retomar algumas atividades. Em decorrência da passagem do Dia da Criança, 
o jornal Folha de São Paulo publicou matéria no Caderno Educação (edição impressa de 11/10/2021), com foco na retomada das aulas 
na capital paulista, ocorrida há quase dois meses. Publicamos abaixo resumo da matéria da Folha, a fim de ilustrar o quanto é importante 
manter certas precauções, pois, apesar do aumento do número de pessoas vacinadas, a pandemia ainda não está totalmente sob controle. 
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A internet e as redes sociais mudaram to-
talmente a maneira como nos comunicamos. 
Hoje, podemos receber informações que che-
gam de todos os cantos do planeta, além de 
criar e publicar conteúdo — fazendo nossa 
voz chegar cada vez mais longe. Mas será que 
estamos realmente preparados para aproveitar 
tudo o que este vasto universo da informação 
pode nos proporcionar? 

Em meio aos questionamentos sobre a se-
gurança de negócios realizados pela internet, 
o Portal G1 chama atenção para o fato de que 
muitos idosos caem em golpes todos os dias, 
de acordo com levantamento obtido pela Lei de 
Acesso à Informação (LAI). Grande parte des-
ses golpes é praticada o universo virtual. 

Fake news levam idosos a 
cair em golpes na internet

De janeiro a julho de 2021, foram registrados 
16.129 casos de estelionato. Desses, 63,7% fo-
ram aplicados através das redes sociais e apli-
cativos de relacionamento. Em 2.296 casos as 
vítimas tinham mais de 60 anos.

Esses números podem ser ainda maiores, 
porque nem todos os casos são registrados 
em boletins de ocorrência.

Grande parte das pessoas com mais de 60 
anos cresceu consumindo conteúdo de forma 
analógica, no papel com jornais e revistas. A 
garantia em que as informações eram checa-
das e verdadeiras era maior.

Agora as notícias e anúncios chegam o 
tempo todo pela internet, a um clique, e é pre-
ciso desconfiar de tudo, de acordo com Patrícia 

E-mail: centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br Horário de atendimento ao público: 12h às 18h.

CENTRAL JUDICIAL DO IDOSO
A Central Judicial do Idoso é um serviço interdisciplinar  destinado à 
pessoa idosa do Distrito Federal que tenha  seus direitos ameaçados ou 
violados e que necessite de orientação e atendimento na esfera da Justiça.

Plantão Jurídico via WhatsApp
A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIR está atendendo por 

videoconferência: WhatsApp (61)8425-8881. Disponível, também atendi-
mento via e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br. Por conta da pandemia, 
o atendimento presencial foi suspenso.  A AFABRB participa somente como 

Telefones: (61) 3103-7609 / 3103-7612 / 3103-7621

mediadora entre seus associados e a advogada, não arcando, portanto, com nenhum custo finan-
ceiro decorrente de demandas ou acordos judiciais, como consta dos termos do contrato existente.

Blanco, presidente executiva do Instituto Pala-
vra Aberta. Há quase dois anos, o Instituto, que 
não tem fins lucrativos, oferece oficinas e mate-
riais gratuitos para os idosos, considerados os 
mais vulneráveis aos golpes. Recentemente, um 
novo programa foi criado para deixar os idosos 
mais atentos às fake news.

“A educação midiática para a terceira idade 
tem o objetivo de inclui-los. Trazer para o mun-
do digital de forma segura, aproveitar as opor-
tunidades desse mundo vasto e maravilhoso, 
mas ao mesmo tempo minimize os riscos”, diz 
Patrícia.

O material com dicas para se livrar das 
fake news está disponível no site do Insti-
tuto Palavra Aberta, por meio do endereço  
https://60mais.educamidia.org.br/ .

O EducaMídia 60+ é o programa criado 
pelo Instituto Palavra Aberta para que pessoas 
com mais de 60 anos de idade, um grupo tão 
significativo da população brasileira, desenvol-
vam as habilidades necessárias para participar 
plenamente da sociedade conectada.
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Outubro Rosa/2021 e Programa Previne Mulher
A campanha Outubro Rosa é, sem dú-

vidas, a mais importante do ano quando o 
assunto é a saúde da mulher. O câncer de 
mama é o segundo tipo mais frequente no 
mundo. Pensando na saúde de todas as  
beneficiárias, o corpo clínico de ginecolo-
gia da Clínica Saúde BRB desenvolveu o 
projeto Previne Mulher para estimular a 
educação em saúde e prevenção relacio-
nadas ao mundo feminino. Com o projeto, 
a beneficiária tem acesso a consultas de 
aconselhamento e planejamento familiar, e 
pode realizar exames preventivos, importan-
tes para o diagnóstico precoce de doenças 
como o câncer de mama e de colo do útero, 
aumentando assim as chances de cura. 

Além dos exames preventivos anuais, 
a mulher deve lembrar de fazer o autoexa-
me de mama com frequência para detec-
tar precocemente qualquer anormalidade. 
Como fazer: 1. Posicionar-se em frente ao 
espelho; 2. Observar os dois seios, primei-
ramente com os braços ao longo do corpo; 
3. Colocar as mãos na cintura e pressionar 
a mama com firmeza; 4. Depois, colocar as 
mãos atrás da cabeça e observar o tama-

nho, posição e forma do mamilo; 5. Pressionar 
levemente o mamilo e ver se há secreção; 6. 
Caso alguma alteração seja percebida, a mu-
lher deve contatar imediatamente o seu médico 
ginecologista, que definirá, junto com a pacien-
te, as próximas ações de cuidado. 

Para mais informações sobre o projeto 
Previne Mulher e para agendar consultas em 
diversas especialçidades com os profissionais 
da Clínica Saúde BRB, utilize os  telefones (61) 
3029-6363; (61) 3029-6353; (61) 3029-6352.

Lembramos que na Clínica Saúde BRB 
o atendimento virtual ou por telefone continua 
prevalecendo sobre o atendimento presencial, 
em razão da pandemia. Diante da necessidade 
de comparecimeto, é importante que o interes-
sado tenha informações antecipadas para o 
agendamento.

A Clínica (localizada na SGAS 902, Edifício 
Athenas, Entrada A, Sala 215) está funcionando 
de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h, e em horário 
especial nos fins de semana, temporariamente, 
das 8h às 13h. 

 

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 CassiIsenção de IR para portadores de moléstia grave
As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Física (IRPF) desde que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações 
(Lei nº 7.713/88):

1) Os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reforma; e
2) Possuam alguma das seguintes doenças:

a) AIDS (Síndrome da 
 Imunodeficiência Adquirida)
b)  Alienação Mental
c)  Cardiopatia Grave
d)  CegueiraA
e)  Contaminação por Radiação
f)  Doença de Paget em estados 
 avançados (Osteíte Deformante) 
g) Doença de Parkinson

h) Esclerose Múltipla
i) Espondiloartrose Anquilosante
j) Fibrose Cística (Mucoviscidose)
k) Hanseníase
l) Nefropatia Grave
m) Hepatopatia Grave
n) Neoplasia Maligna
o) Paralisia Irreversível e Incapacitante
p) Tuberculose Ativa

1. Buscar uma unidade pública de saúde (SUS) da União, dos Estados ou dos Municípios 
para emissão de laudo médico comprovando a moléstia. NÃO SÃO ACEITOS LAUDO EMITIDO 
POR MÉDICO/HOSPITAL PARTICULAR, por ausência de previsão legal.

2. No laudo, o médico deverá informar a data em que a enfermidade foi contraída, caso 
contrário, o início da moléstia será considerado como a data da emissão do laudo, e se a do-
ença é passível de controle (em caso afirmativo, ele informara o prazo de validade do laudo).

3.Em posse do laudo entregue-o em sua fonte pagadora (REGIUS e não na  
Receita Federal)

4. Caso seja aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), agen-
de atendimento para entregar o laudo numa agência do INSS. Mais informações no link:  
www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/isencoes/irpf/molestia-grave

O que fazer para conseguir a isenção?
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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)
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Junho/2021 Julho/2021

1. Saldo em Caixa 1082 847

2. Saldo em Conta Corrente 943 152.590

3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.113.687 968.765

    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 771.869 968.685

    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 341.818 80

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 1.793.104 1.799.594

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

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Agosto/2021 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.423.243.367,85 0,63 7,14 75,48 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 79.065.357,05 0,14 2,14 23,88 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 502.091.029,53 0,10  4,97 55,40 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 67.147.690,09 (0,35) 3,48 38,79 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 8.947.152,62 (1,10) 0,02 0,21 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 124.685,29 0,35 1,79 19,99 IPCA + 4,00% a.a

PGA 80.338.830,44 0,71 6,81 75,94 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.160.958.112,87

Deficit do mês de agosto/2021: R$ (19.374.225,58)
Deficit acumulado até agosto/21: R$ (64.568.253,53)

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

Agosto/2021 803.578,24 3.419,36 14.456,20

Setembro/2021 807.445,13 3.689,73 7.445,13

OS FUNDOS: BRB FIC / FIRF / PUB / LP/ 25 MIL / 2020 foram tranformados e têm nova classificação:
FUNDO 33 BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF LP:  COTA ANTERIOR 4,003783285 ; COTA ATUAL: 4,017823915 - RENTABILIDADE:  0,39% 

FUNDO 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP:  COTA ANTERIOR 2,682247541; COTA ATUAL  2,693583848 - RENTABILIDADE: 0,46 %


