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 Colegas do BRB, grande e que-
rida família regiobancária! Nós que 
seguimos atuantes pela estrada da 
vida, cuidando de nossos afazeres na 
condição de aposentados, devemos 
nos manter atentos a todos os sinais 
que o cotidiano nos traz. Na primeira 
quinzena do mês de outubro de 2022, 
casos de atropelamentos em todo o 
Distrito Federal ocuparam destaque 
nos noticiários. O sinal ficou intermi-
tente, ao menos para os mais aten-
tos. Afinal, não podemos deixar que 
um pico de mortes no trânsito pareça 
“normal” ou achar que não tem rela-
ção com a gente...

 Retrocedendo a 2021, as auto-
ridades comemoravam redução de 
32% de vítimas fatais em acidentes 
nas vias do DF em relação ao ano 
anterior. E 2022, a bem da verdade, 
começou também com boa notícia, 
quando o Distrito Federal registrou no 
mês de janeiro menos mortes em 22 
anos. No entanto, apesar da queda, os 
dados preliminares do Departamento 
de Trânsito (Detran-DF) já reforçavam 
uma tendência assustadora, com re-
lação a pedestres e motociclistas.

 Justamente em 2022, o respeito 
a quem atravessa na faixa de pedes-
tres, um orgulho dos brasilienses na-
tos e moradores do Distrito Federal, 
completou 25 anos. Quando a lei foi 
criada em 1997, já houve uma redu-
ção de 24% no número de pedestres 
mortos (202) em relação ao ano an-
terior (266).

Sinal de alerta: Para onde vamos? 

 O Detran-DF relembra que, mesmo 
com uma frota saltando de 605 mil veí-
culos em 1996 para 1.870.203 apurados 
em 2020, o número dos transeuntes que 
perderam a vida no Distrito Federal re-
duziu-se 83,4%, caindo de 266 para 44 
mortes por atropelamento, comparando 
1996 com 2020, é claro. O comparati-
vo foi divulgado pela Agência Brasil em 
abril de 2022, enfatizando o primeiro e o 
último ano dos 23 primeiros anos de vi-
gência da lei da faixa de pedestres. É de 
se comemorar? Sim. É de nos darmos 
por satisfeitos? Não! Há uma lacuna 
entre 2020 e 2022 que precisamos en-
tender ainda. Para onde vamos de agora 
em diante? As tristes notícias de outu-
bro nos fazem pensar, metaforicamente 
olhando para o passado: Se não enxer-
garmos no retrovisor, ano a ano, que é 
preciso respeitar a faixa de pedestres, 
porém sem “dourar” as estatísticas de 
longos períodos, é arriscado retroceder-
mos no processo civilizatório. 

 Em um dos casos mais chocan-
tes de mortes neste mês de outubro 
(10/10/2022, no final da manhã), um 

motociclista a 160 km/h (com histó-
rico de autuações por excesso de ve-
locidade e, ainda assim, não impedi-
do de continuar pilotando) matou uma 
mãe de 33 anos e sua filha de três 
anos, numa faixa de pedestres em 
Planaltina, na Avenida Independência, 
em frente a um supermercado. Para 
onde se vai com tanta pressa e “sen-
sação de poder”, aparentemente sem 
preocupação com o próximo? 

 Sigamos com experiência, cada 
vez mais conscientes de que a socie-
dade é o reflexo de todos nós, indivi-
dualmente, e de quem está à nossa 
volta; e, ainda, de quem exerce car-
gos públicos, sendo os governantes 
e os agentes do Estado responsáveis 
por campanhas educativas e pela vi-
gilância no cumprimento das leis, em 
defesa da cidadania.

Continuemos, pois, exigindo o 
respeito à nossa faixa de pedestres, 
dignificando um dos grandes símbo-
los do brasiliense, um orgulho de toda 
nossa gente do Distrito Federal!

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

Plantão Jurídico da AFABRB

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 ser-
viços comerciais, gratuitamente, neste espaço. Contatos: (61) 
3245-6876 / 3345-0490.

Chácara com 8.000 metros quadrados à venda 
Vende-se ótima chácara loclizada antes de Brazlândia, a 

800 metros da rodovia, com 8.000 metros quadrados de área. 
Muitas árvores frutíferas e área para construção da casa prin-
cipal toda terraplanada. Contatos com  Ibiapino  pelo telefone 
(61) 98195-8320.

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:  
afabrb@gmail.com –  (61) 3245-6876 / 3345-0490.

Atividades suspensas
Lembramos que a Biblioteca AFABRB permanece desati-

vada por período indeterminado, por falta de espaço em nosso 
atual endereço. E que, pelo mesmo motivo, o nosso Encontro 
com Arte também está suspenso desde que mudamos para o 
Edifício Brasília. Agradecemos a compreensão de todos e es-
peramos poder retornar o quanto antes com os dois serviços, 
na medida em que tivermos novamente espaço apropriado para 
as atividades.

O Valor do vale-brinde é de R$ 
200,00 (duzentos reais). Todo 
mês a Associação sorteia um ani-
versariante para receber o vale 
brinde. Em outubro o sorteado foi 
MARIA EDUVIRGES DA SILVA,  
aniversariante do dia 22.

AFABRB presenteia um  
Aniversariante todo mês

01/11 
ALMERINDA FERNANDES DE SOUSA                                
ANTÔNIO LOURENÇO DOS SANTOS                                 
CÉSAR AUGUSTO MOTA E SILVA                                  
SÔNIA APARECIDA SOARES CHAVES                               
TERESINHA MARIA DA CRUZ ROCHA                               
02/11 
BENEDITO SENA ASSUNÇÃO                                      
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                                      
JOSÉ DE ASSIS CASTRO                                        
VILMA GOMES SANT’ANNA                                       
05/11 
CLÉSIO DE OLIVEIRA PEREIRA 
HELOÍSA HELENA DE MIRANDA 
ODAIR SILVA PEREIRA                                         
06/11 
FLÁVIA TAVARES BELEZA
JANNE BRAGANÇA DA COSTA
07/11 
IARA SOARES P. VASCONCELOS                                  
ODETH DULCE SILVA                                           
WILSON GONÇALVES CAIXETA                                    
08/11 
ANTÔNIO CARDOZO DE OLIVEIRA 
EDIRSON ALVES PORTO                                         
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS 
09/11 
ANTÔNIO BERNARDINO ALMEIDA CARVALHO
GENILTO GONÇALVES DE SIQUEIRA                               
10/11
LUINI ANTÔNIO MONTEIRO GODOI
11/11 
EDILSON SALDANHA NUNES
JOSÉ NETO DE SOUZA                                          
WALTERCIDES JOSE FERREIRA
12/11 
FRANCISCO ALBUQUERQUE DE MELO                               
REGINA PINTO SARAIVA                                        
WANDER LÚCIO BORGES                                         
13/11 
JOSENI ANDRADE GODOI
14/11 
JOÃO 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                               
HÉLIO BATISTA DE ALMEIDA                                    
17/11 
ANTÔNIO SEMOTO                                              

19/11 
LUIZ DA SILVA
ROSIMEIRY PERIS CAIXETA 
20/11 
DINA MARIA FONSECA DE MEDEIROS
MARTA MARIA DE CARVALHO LACERDA
21/11 
DYOWAL EVER MELO DE FIGUEIREDO
23/11 
ANTÔNIO CARLOS ALVES 
ILZA DE ABREU SANTOS
JOSÉ DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
JOSÉ LEÔNIDAS DE MEDEIROS                                   
24/11 
ALAIR JOSÉ MARTINS VARGAS 
CÉLIA BELTRÃO DE OLIVEIRA MENDES                            
JOSÉ PERCY DE AMORIM E SILVA FILHO 
MILTON MENDES NASCIMENTO                                    
25/11 
LÚCIA DE ALVARENGA BRITO ARAÚJO
MARIA ANTÔNIA PAIVA ARAÚJO
WATERLOO FERREIRA GUIMARÃES                                 
26/11 
LUIZ JORDAN RIBEIRO DE SOUZA
TÂNIA REGINA MEIRA
27/11 
RENATO ALVES CAMPOLINO
SERGIO LUÍS PINHEIRO 
28/11 
EVANITO AMERICANO DO BRASIL                                 
JOSÉ FLÁVIO RABELO ADRIANO
29/11 
LUIZ SÉRGIO NAVES                                           
MARGHERITA DINIZ ALVEZ                                      
MARILENE SAMPAIO DE SOUZA                                   
SEBASTIÃO CARLOS DE REZENDE                                 
WANDA FERREIRA BARROS
30/11 
JANE DE OLIVEIRA                                            
VILMA VALDIVINA DE OLIVEIRA

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. 

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.  

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.

Contatos com Elizabeth Borges de Farias pelos telefones  
(61) 99988-0712 / (61) 99655-3232 / (61) 3368-3665.  
Veja o site: www.espacodocerrado.com. 



Página 3 INFORMATIVO OUTUBRO DE 2022 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRB  

(Fonte: Artigo de Luciana Casemiro no Jornal 
O Globo – publicado na internet em 14/10/2022)

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 Federação Nacional de Saúde Suplemen-
tar (FenaSaúde), entidade que representa 14 
grandes grupos de planos de saúde do país, 
apresentou (no final da primeira quinzena de 
outubro/2022) uma notícia-crime ao Grupo 
de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (GAECO), do Ministério Público 
de São Paulo. As fraudes denunciadas pela 
FenaSaúde somam ao menos R$ 40 milhões 
contra Amil, Bradesco Saúde, Porto Saúde e  
SulAmérica. Segundo as investigações feitas 
pelas empresas em conjunto com o grupo de 
trabalho antifraude da Entidade, os criminosos 
fraudadores criavam empresas de fachada, 
utilizavam beneficiários-laranjas e até presta-
dores de serviços médicos falsos. Ou seja, os 
pedidos de reembolso apresentados eram de 
procedimentos que sequer tinham sido realiza-
dos. Segundo a FenaSaúde, de maio até o iní-
cio de outubro/2022, foram identificadas 179 
empresas contratantes de fachada, 579 bene-
ficiários e 34.973 solicitações de reembolsos, 
sendo que 17,7 mil foram pagas. A entidade 
pede à promotoria a investigação dos crimes 
de pertencimento à organização criminosa, 
falsidade ideológica e estelionato. O que cha-
ma atenção nesse caso é que toda a cadeia 
de contratação é fraudulenta. A empresa con-
tratante, as clínicas e os laboratórios, nenhum 
tem existência física, mas têm CNPJ ativo, a 
nota fiscal é válida, verdadeira, o que torna 
mais sofisticado o golpe. O usuário é laranja. 
Trata-se de uma operação estruturada, com 
característica de atuação de uma organização 
criminosa. Agora, o Ministério Público e a Po-
lícia Civil de São Paulo vão fazer a parte deles, 
quebrando sigilos bancário e telefônico, busca 
e apreensão – explica o advogado criminalista 
Rodrigo Fragoso, responsável pelo caso.

Há um caso de uma companhia de 20 
funcionários na qual 18 foram ao mesmo mé-
dico, no mesmo dia, com pequeno intervalo 
de tempo, o que deixa evidente a fraude.Um 
dos artifícios usados pelos fraudadores – se-
gundo explica Vera Valente, diretora-executiva 
da FenaSaúde –  era o registro de reclamação 
na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) assim que enviavam o pedido às ope-
radoras. Isto porque a regulamentação da ANS 

estabelece prazo de 30 dias para o pagamento 
e casos de descumprimento podem resultar em 
multa de R$ 80 mil, explica.

“- O que é melhor, pagar um reembolso de R$ 
5 mil ou uma multa de R$ 80 mil?” Vera destaca 
que a percepção da fraude no sistema existe há 
muito tempo:”Por isso, em 2023, vamos focar na 
comunicação ao consumidor, que no fim é quem 
paga a conta, envolver sociedades médicas nes-
sa discussão, além da investigação das práticas 
criminosas”  – antecipa.

Além do peso das fraudes para o bolso do 
consumidor, já que os planos de saúde têm a ló-
gica do mutualismo, em que os custos são rate-
ados pelos usuários, a entidade lembra que frau-
des cometidas com a conivência do beneficiário 
podem levar ao cancelamento do plano de saúde.

A FenaSaúde cita o estudo “Impacto das frau-
des e dos desperdícios sobre gastos da Saúde 
Suplementar”, feito pelo Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS), segundo o qual, em 
2017, foram gastos cerca de R$ 28 bilhões pelas 
operadoras em fraudes e procedimentos desne-
cessários. Uma das metas da nova gerência da 
entidade é justamente realizar novos estudos que 
possam quantificar as perdas em fraudes.  

Planos de saúde denunciam fraude de 
reembolso que movimentou R$ 40 milhões

O programa BRB Cultural vai 
reformar, modernizar e ocupar 
importantes espaços culturais 
de Brasília com shows, peças 
teatrais e festivais. Estão na lis-
ta o Panteão da Pátria; o Espaço 
Lúcio Costa; o Museu Histórico 
de Brasília; o Museu da Liber-
dade Tancredo Neves; o Museu 
de Arte de Brasília; o Museu do 
Catetinho; o Museu Nacional da 
República; e o Museu Vivo da 
Memória Candanga. O Festival 
de Brasília do Cinema Brasileiro 
também será apoiado pelo pro-
grama. As medidas fazem parte 
de um acordo entre a da Secreta-
ria de Cultura e Economia Criativa 
(Secec) com o Banco de Brasília 
(BRB). A assinatura do contrato 
ocorreu no dia 24 de outubro de 
2022, no Palácio do Buriti.

Na presença do Governador 
Ibaneis Rocha e do secretário de 
Cultura e Economia Criativa Bar-
tolomeu Rodrigues, o Presidente 
do BRB Paulo Henrique Costa 
afirmou: “Juntos construímos um 
amplo programa de apoio à cul-
tura e à economia criativa. Nosso 
objetivo é investir R$ 100 mi-
lhões nos próximos cinco anos, 
gerando assim desenvolvimento, 
emprego e renda, e fortalecendo 
Brasília como um polo de atração 
de entretenimento.”

BRB investirá 
R$ 100 milhões 
na cultura em 
cinco  anos 
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Novo Estatuto da Regius está em vigor
A solicitação de alteração de Estatuto da Regius foi aprovada 

pela Previc e passou a vigorar de imediato, após publicação no 
Diário Oficial da União, na segunda quinzena de setembro/2022.

Ressaltamos que o ensejo da alteração do Estatuto da Regius 
foi o cumprimento das adaptações à Resolução CNPC 35/2019, 
em conformidade com a Resolução CNPC nº 40/2021. 

As alterações empreendidas pela Regius consistem, essen-
cialmente, nos seguintes termos:

• Unificação dos requisitos para o exercício nos cargos dos 
órgãos estatutários;

• Possibilidade de indicação dos participantes assistidos nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, por patrocinadores e instituidores; 
e,

• Redução, para adequação dos custos administrativos, dos 
membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva.

Para que tais alterações fossem efetivadas, seguiu-se o se-
guitne trâmite:

• Aprovado pela Diretoria Executiva na 1.181ª reunião, de 
18/07/2022;

• Aprovado pelo Conselho Deliberativo na 620ª reunião, de 
26/07/2022;

• Aprovado pela Previc - Portaria 819ª, publicada no Diário 
Oficial da União de 21/09/2022.

O documento completo que consolida os 
dispositivos que tratam dos objetivos, quadro 
social, órgãos e comitês estatutários, admi-
nistração do patrimônio e regras gerais de 
funcionamento da Entidade foi disponibilizado 
(com quadro comparativo das alteração) em 
arquivo PDF no link: https://m5.gs/OFdnTF

Ajustes nos parâmetros para empréstimos
Novas regras para concessão de empréstimos pela Regius 

estão em vigor desde o dia 10 de outubro de 2022.
Para linhas de empréstimos do Plano BD-01, o prazo é de 72 

meses para idade anteriores a 74 anos; e a partir de 74 anos, há 
redução mensal de uma parcela por mês. O prazo e as condições 
para concessão às idades iguais ou superiores a 80 anos estão 
com estudos específicos. A taxa do Fundo Garantidor de Emprés-
tivo (seguro) é de 0,74%.

Para linhas de empréstimos dos planos CV-03, CD-Metrô e  
CD-05, o prazo é de 36 meses para a faixa de idade de 70 a 79 anos 
e 11 meses, com manutenção da alíquota do FGE  em 0,40%.

O time de ralacionamento da Regius está à disposição para tirar 
dúvidas e prestar orientações nos canais de atendimento da Enti-
dade: chat no site regius.org.br, telefone (61) 3035-4400, e-mail 
relacionamento@regius.org.br ou WhatsApp (61) 99977-2231.

Canal de ética isento e com sigilo garantido
A Regius possui Canal de Ética disponível 24h por dia, para 

atendimento de relatos que configurem ilicitudes, desvios de 
conduta, fraudes e outras irregularidades contrárias ao Código 
de Conduta e Ética, Políticas de Integridade ou outros normati-
vos da Entidade.

É uma ferramenta que reforça o Programa de Integridade e 
Compliance da Regius e representa o alinhamento da conduta 
da Entidade, em conformidade com os valores e princípios, com 
o que dispõe a sociedade em termos de leis e costumes.

A Entidade possui políticas específicas que asseguram a 
transparência e a responsabilidade na gestão do Canal de Ética, 
principal ferramenta do Sistema de Integridade e Compliance, 
além de não tolerar a retaliação àqueles que usarem o canal 
baseados no princípio de boa-fé. 

A Contato Seguro (empresa responsável por atender o te-
lefone e ouvir as denúncias) dispõe de uma equipe própria de 
profissionais altamente 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 re-
latado, denunciado ou sugerido. Para fazer um relato, denúncias 
e sugestões ligue para 0800 800 8090.
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Campanhas de saúde sempre em pauta
Para o Brasil, foram esti-

mados 66.280 casos novos 
de câncer de mama no ano  
passado (2021), com risco 
estimado de 61,61 casos a 
cada 100 mil mulheres. O ris-
co de desenvolver a doença 
aumenta conforme a idade, 
principalmente a partir dos 50 
anos, por isso é importante 
divulgar campanhas de pre-
venção entre as mulheres que 
já passaram dessa faixa etá-
ria, como é o caso das nossas 
colegas aposentadas.

Nesse sentido, o Outubro 
Rosa, procura alertar as mu-
lheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama e mais recentemen-
te sobre o câncer de colo do 
útero. O movimento come-
çou a surgir em 1990 quando 

aconteceu a primeira Corrida 
pela Cura, realizada em Nova 
Iorque. Entretanto, somen-
te em 1997 é que entidades 
das cidades de Yuba e Lodi, 
também nos Estados Unidos, 
começaram a promover ativi-
dades voltadas ao diagnóstico 
e prevenção da doença, esco-
lhendo o mês de outubro como 
epicentro das ações. Com o 
passar do tempo, o Outubro 
Rosa espalhou-se pelo mundo.

A cada edição do informati-
vo AFA EM FOCO, ressaltamos 
campanhas semelhantes ao 
Outubro Rosa, de interesse  
público.  E lembramos também 
que os beneficários da Saúde 
BRB podem cuidar da saúde 
por meio da realização de exa-
mes e consultas preventivas 
sem coparticipação, através 
do Projeto Saúde em Dia.

 O cuidado preventivo, tanto 
das mulheres quanto dos ho-
mens assistidos, está sempre 
em pauta nos diversos progra-
mas e atividades da Clínica Saú-
de BRB, cuja missão é promover 
assistência integral através da 
Atenção Primária, com seguran-
ça, eficiência e qualidade. Além 
de quê, a prevenção a doenças 
contribue para sustentabilidade 
do Plano A-1. 

Na  Clínica Saúde BRB há 
projetos para prevenção de do-
enças, promoção da saúde, 
gerenciamento da saúde, funda-
mentados no perfil da popula-

Canal de ética isento e com sigilo garantido

ção assistida, com o objetivo 
de promover o autocuidado e 
orientar a mudança de hábitos. 
Os beneficiários podem realizar 
teleconsultas por meio dos nú-
meros (61) 3029-6363, (61) 
3029-6353 e (61) 3029-6352.

A fim de melhor atender aos beneficiários que residem fora do Distrito Federal, a Saúde BRB mantém 
convênio de reciprocidade com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, para disponibilizar a sua rede de credencia-
dos em todo o território Nacional, exceto no Distrito Federal. Para acessar a rede credenciada em todo o Bra-
sil, digite o link https://www.unimed.coop.br/site/guia-medico#/ ou aponte a câmera do seu celular para  
a etiquet do QR CODE ao lado.

Beneficiários da Saúde BRB podem contar
com Central Nacional UNIMED em todo País 

Cartão 
digital da 

Cassi
Baixe o APP SAÚDE BRB na loja de 

aplicativo própria para o seu dispositi-
vo (smartphone ou tablet); Faça o login 
(usuário e senha); Selecione a opção 
Menu Plano e siga o passo a passo.

Telefone para 
acionar o

Vida UTI - Móvel: 

(61) 3248-3030

QUEM DOA 

SANGUE TAMBÉM 

DOA VIDA

saude.gov.br/doesangue

Informe-se sobre 
o hemocentro 

mais próximo a você
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Junho Julho 

1. Disponível (*) 1.268.972 1.321.473

2. Saldo em Bens Numerários (Caixa) 753 321

3. Saldo em Aplicações Financeiras 12.808 12.934

4. Aplicações de  liquidez imediata 1.255.411 1.308.219

4.1. BRB – (FI RF MAIS) 26 27

4.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 89 90

4.3. CDB / RDB 83.135 86.025

4.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 1.172.161 1.222.077

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 1.946.364 1.998.866

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

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Agosto/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.564.341.026 0,59 7,91 89,70 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 76.395.202 0,45 7,11 99,39 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03 600.124.990 1,20 6,88 96,16 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 80.734.312 1,16 5,64 78,76 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05 13.210.821 2,10 4,27 59,70 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev 754.767 0,21 6,58 91,87 IPCA + 4,00% a.a

PGA 86.261.509 0,72 7,72 107,92 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.421.822.628

Superavit do mês de agosto/2022: R$ 22.687.382 
Deficit acumulado até agosto/2022: R$ (144.030.083)

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/2022 1.054.297,18 11.983,61 84.755,03

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

FUNDOS: Setembro / 2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLESTESOURO FICFIRF L CNPJ: 07351138000184 - COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE = 1,01

-FUNDO: 40 BRB CAPITAL FICFIRF LP CNPJ: 10859917000108 COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848 – RENTABILIDADE =1,08

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


