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A 76ª Assembleia Geral da ONU, 
com atividades programadas entre os 
dias 20 e 24 de setembro, adotou o 
tema ‘Construindo Resiliência através 
da Esperança’ no contexto da CO-
VID-19 e da insegurança global. Des-
culpe, caro leitor, mas não há como 
não mencionar isso aqui no nosso 
informativo AFA EM FOCO, mesmo 
sabendo que o assunto foi pautado 
pelos mais diversos noticiários.

Parte do mundo ainda está sem 
a adequada instrumentalização para 
uma saída em direção às avenidas do 
progresso, há quase dois anos do iní-
cio da pandemia. 

Entre a população do planeta, há 
quem pense que o já não tão ‘‘novo’’ 
coronavirus foi uma espécie de reca-
do divino para que o ser humano se 
emendasse dos arroubos de insensa-
tez e egoísmo crônicos.

As nações da Terra (até as mais 
poderosas) ficaram rendidas, diante 
da surpresa de quase dois anos atrás. 
Felizmente, depois dos primeiros me-
ses da realidade inarredável, a maioria 
resolveu reagir e combater a pande-
mia. Por outro lado, houve quem pre-
feriu perdurar na usura e na ganancia 
desenfreada. Para esses, a ficha ain-
da não caiu. Há seres humanos que 
permanecem insensíveis e absolutos, 
como se fossem invulneráveis. Po-
bres mortais! Nem aprenderam a vi-
ver adequadamente!

Persiste, porém, um imperativo in-
sofreável que se chama VIDA, e vida 

é dinamismo, é movimento, é inquieta-
ção natural. Então, tudo tende avançar 
para a sustentação das sociedades e 
individualização das comunidades habi-
tacionais do ser humano em toda par-
te. A vida incontida é uma causa pétrea 
que se impõe no rastro do progresso, 
que prossegue, na evolução das insti-
tuições, no aperfeiçoamento das inteli-
gências, na construção de paradigmas 
que se adequem a uma nova realidade.

De certa forma, não poderíamos 
agora, mesmo no esteio das desespe-
ranças, imaginar retrocessos civilizató-
rios que se comparem aos de hordas 
brutais, avessas à cooperação entre si. 
Começar tudo de novo? Não sabemos 
o que esperar dos desígnios divinos, 
mas deveríamos manter vibrante uma 
fé raciocinada: o amor e a razão atrela-
dos para salutar convivência no enten-
dimento geral. Daqui para frente, isso 
se denominaria fraternidade universal.

Mais propensas à conservação 
de seus padrões, hábitos etc. (anti-
gos) destacam-se as sociedades ru-
dimentares. Estando, ainda, em nível 
primário, elas não demonstram ne-
cessidades mais complexas, criadas 
pela industrialização e aperfeiçoa-
mento da tecnologia – isso é con-
quista das sociedades desenvolvidas. 
Entretanto, como enfatizamos o dina-
mismo e movimento da VIDA, as mu-
danças serão inevitáveis. É a gana do 
homem nos seus anseios de crescimen-
to e de liberdade. Daí, a força motriz da 
economia e dos mercados, dos centros 
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comerciais de trocas variadas. E como 
consequência, o empreendedorismo e 
a sofisticação social (utópico?). Não 
se podem entregar os ânimos, mesmo 
fragmentados, por não se ter ainda uma 
força poderosa neste momento.

Por ocupar uma posição de gos-
tos mais exigentes, o homem moder-
no vive hoje uma queixa de lamentos 
pela estagnação do desenvolvimento 
vitimado pela pandemia. Mas tudo tem 
de ressurgir para burilar os ideais e dar 
consistência aos velhos e aos novos 
sonhos de bem-estar, que é a razão da 
vida em sociedade.

Dizem analistas de desenvolvimen-
to, economia e mercado, que em torno 
de cinco anos, a partir de agora, as lide-
ranças terão que ser forçosamente lide-
ranças do amor. Amor pelos liderados, 
por suas causas, por seu trabalho ven-
do a garra e satisfação com que eles se 
entregam às empresas, às instituições; 
amor até por suas opiniões e pontos 
de vistas. São eles que produzem, que 
criam, que organizam... Afinal, são se-
res humanos iguais aos lideres ou che-
fes. Há que se reinventar.

Saudações!
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O Valor do vale-brinde é de R$ 200,00 
(duzentos reais). Em setembro o sor-
teado foi  Euripedes Lopes Marques 
aniversariante do dia  15.

AFABRB 
presenteia um 
Aniversariante 
todo mês

01/10
ADALBERTO BRANDÃO VENTURA
02/10
FÁTIMA TERESA R. DE CARVALHO
VÂNIA RIBEIRO DE SOUZA
03/10
EDVAN FERREIRA
LETÍCIA DE CASTRO BARBOSA
NALI SILVA AZEVEDO ARAÚJO
REGINA MARA DIAS GALVÃO
04/10
DIRACY VIEIRA LOBO
05/10
CARLOS ANTÔNIO SANTIAGO
06/10
DAERS MARIANO DE OLIVEIRA
OTÔNIO CARNEIRO DE MAGALHÃES
WILSON BATISTA FERREIRA
07/10
ANA LÚCIA ELIZABETH RODRIGUES
BENEDITO BANDEIRA DA SILVA FILHO
FRANCISCO DE ASSIS GOMES
MARIA JOSÉ COUTO DO NASCIMENTO
08/10
MARIA HORTÊNCIA VARÃO PERNA DOS SANTOS
10/10
KARLA HELENA DE OLIVEIRA SILVA
TERUMI KUSANO VALADARES
11/10
JOSÉ PAULO RIBEIRO
JOSÉ RENATO DA SILVA
RODRIGO AUGUSTO VIDAL
12/10
ANTÔNIO MARTINS DIOGENES
HILCEA MARIA R. SENRA SACRAMENTO
JORGE HORINE
KÁTIA DO CARMO PEIXOTO DE QUEIROZ
SEBASTIANA VITORIANA SILVA

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. 

Aumento do IOF suspendeu temporariamente 
empréstimos no Portal do Participante Regius

A Regius informou, na edição número 
131 do Regius Expresso, publicada no início 
da segunda quinzena de setembro/2021, que 
todas as operações de empréstimos no seu 
Portal do Participante haviam sido suspen-
sas temporariamente para “paramentação do 
sistema”, em acordo com as novas alíquotas 
do Imposto sobre Operações Financeiras de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Tí-
tulos e Valores Mobiiários - IOF, definidas por 
força do Decreto nº 10.797, de 16/09/2021. 
Contudo, ressaltou que as alterações só pas-
sariam a impactar as novas concessões de 
empréstimos a partir de 20/09, vigorando 
atualmente da seguinte maneira:

Para pessoas jurídicas, a alíquota di-
ária de 0,0041% (referente à alíquota anual 
de 1,50%) passou para 0,00559% (alíquota 
anual de 2,04%);

Para pessoas físicas, a alíquota diária 
de 0,0082% (referente à alíquota anual de 
2,04%) passou para 0,01118% (alíquota 
anual de 4,08%);

A Regius publicou, na mesma nota, a deli-
beração de fazer contato direto  para informar 
aos participantes que contrataram conces-
sões para os dias 20 e 22/09 sobre o repro-
cessamento (cálculo) de tais concessões, em  
virtude das mudanas impostas pelo citado 
Decreto. Para informações adicionais, os par-
ticipantes podem ligar para os telefones (61) 
3035-4408 e 30354433. Esclarecimentos 
também podem ser obtidos através do e-mail  
relacionamento@regius.org.br .

13/10
CAIO DELTON FERREIRA ORNELAS
DEUSDERID DANTAS DE SOUSA
LIONÍCIO GONÇALVEZ DE SOUZA
VALÉRIA DE ASSIS MENDES
14/10
LAÉCIO BARROS JUNIOR
15/10
ADÃO DA SILVA
WILMA CRUVINEL DE ANDRADE
16/10
JAIME SELMO NUNES DINIZ 
17/10
JOSÉ FERREIRA FERNANDES
18/10
PAULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
19/10
LUÍS GUSTAVO DA SILVA
SEBASTIÃO LEME DA COSTA
20/10
JOSÉ PEREIRA DA COSTA
LEA MARIA RESENDE DE CARVALHO
21/10
ADEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
CARLOS HENRIQUE MARQUES
22/10
MARIA EDUVIRGES DA SILVA
23/10
LOURIVAL DE CARVALHO LIRA
MARIA APARECIDA DE SÁ G. PEREIRA
24/10
PAULO DE BRITO

25/10
ANA MARIA DE CASTRO
RENATO AZEVEDO CAMPOS
27/10
LILIANE BRITO MEIRELES MENDES 
MARIA APARECIDA RIBEIRO                                     
NEUZA DE JESUS QUEIROZ FAGUNDES                      
PAULO DOS SANTOS VIEIRA 
29/10
ANÍSIO GOMES DE ALMEIDA                                     
ELI JOSÉ DE SOUZA
IRACY CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS 
MARCÍLIO OTÁVIO   
30/10
IRACI JOSÉ MARQUES
31/10
CLAUDENIR BATISTA CAMELO
ELIZABETH PEREIRA VIANNA
JAIR INÁCIO MENDES

Atenção, Associado!
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Contato por e-mail:  centraljudicialdodoso@tjdft.jus.br

Horário de funcionamento: 12h às 19h

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.

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

A advogada Dra. FERNANDA R. ALVES FERREIRA con-
tinua atendendo nas segundas-feiras, no horário das 09h às 
12h, na sede da AFABRB - EQS 314/315, prédio do Sindicato 
dos Bancários de Brasília, térreo. Agendamentos pelos fo-
nes (61-3345-1263 / 3245-6876) ou e-mail: afabrb@gmail.
com. Contatos diretos com a profissional: (61)8425-8881. 
e-mail: fernanda.advdf@yahoo.com.br.

PLANTÃO JURÍDICO NA AFABRB

Observação: Informamos que a AFABRB participa somente como media-
dora entre seus associados e a advogada, não arcando, portanto, com nenhum 
custo financeiro decorrente de demandas ou acordos judiciais, como consta dos 
termos do contrato existente.

O drama de quem tem que viver nas ruas
“Isolados, abandonados e silenciados. 

Lutando todos os dias contra a escassez 
de alimentos, higiene e direitos, a parcela 
da sociedade que vive em situação de rua 
ainda viu seus obstáculos triplicarem com 
a pandemia do novo coronavirus. Em todo 
o Brasil, 222 mil pessoas vivem em situa-
ção de rua. O dado, levantado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada ( Ipea), 
indica um número de 140% no número 
de pessoas nessa condição, entre 2012 e 
março de 2020. Com a piora da situação 
econômica desde então,é provável que os 
números tenham crescido ainda mais.

No Distrito Federal, a Secretaria de De-
senvolvimento Social (Sedes) calcula que 
existem, ao menos, 2 mil pessoas vivendo 
nas ruas. Desse total, 152 são crianças, e 
59, adolescentes. Os números podem ser 
maiores do que os estimados pela pasta, 
pois dependem de autodeclaração.

E sua maioria homens, negros, com 
idade entre 18 e 49 anos, essas pessoas 
vivem não só driblando a fome, o frio, a 
falta de higiene básica e a violência urba-
na, como também tentam fugir de políticas 
de ‘limpeza social’ que buscam acumular 
uma classe que grita por ajuda, mesmo 
sem voz. Um dos casos mais emblemá-
ticos ocorreu em 2017, quando, em pleno 
inverno, um grupo de moradores de rua foi 
acordado com jatos de água fria na Praça 
da Sé, no centro de São Paulo, durante a 
madrugada. Eles foram expulsos do local 
por uma empresa contratada pela prefeitu-
ra para cuidar da limpeza do espaço.

Segundo o Ipea, o Brasil não realiza 
contagem oficial da população em situação 
de rua em nível nacional. Por isso, torna-se 
difícil incluir adequadamente esse segmen-
to nos “cenários de atenção pública” e no 
planejamento governamental em geral.

Em Brasília, à noite e pela manhã, 
quem passa pela Rodoviária do Plano Pi-

loto ou pelo Setor Comercial Sul (SCS), por 
exemplo, encontra diversas pessoas nessa 
situação.

Vivendo nas escadarias do SCS, Geane 
Rodrigues, explica, com um sorriso tímido, 
que a pandemia afetou não só sua vida fi-
nanceira, como também sua saúde. ‘O que 
piorou com a pandemia? Achar um lugar pra 
ficar. Nem toda hora os meus colegas podiam 
ficar do meu lado para estar me segurando’, 
diz ela, que é epilética.

A epilepsia é uma doença neurológica que 
compromete atividade do cérebro, os impul-
sos elétricos dos neurônios e os sinais quími-
cos cerebrais, resultando em sintomas como 
convulsões, movimentos descontrolados do 
corpo ou alterações de comportamento. O tra-
tamento da doença é feito com medicamentos 
que evitam as descargas elétricas cerebrais 
anormais e acompanhamento médico por, no 
mínimo 10 anos. Sofrendo há anos com as 
crises constantes, Geane relata que, com a 
pandemia, seu suporte foi quase nulo.

A pandemia também trouxe muitos pre-
juízos para Paulo Henrique, que vive no Setor 
Comercial desde que perdeu o emprego, em 
2020, por causa da pandemia. ‘É muito com-
plicado, há muito preconceito. O pessoal olha 
pra gente atravessado e diz que todo mundo 
que está na rua é vagabundo’.

Na mesma região, jovem Maicon vive 
com a mãe, Lili. Maicon afirma que tudo 

piorou coma pandemia. A mãe, debilitada, 
complementa que ainda adoeceu nesse 
período, mas conseguiu amparo no Centro 
de Referência Especializado para Popula-
ção em Situação de Rua (Centro Pop), um 
núcleo público de assistência social que 
acolhe pessoas em situação de rua.

Indispensável para a proteção de quem 
vive em situação de rua, o Centro Pop é um 
espaço de referência para o convívio so-
cial e do desenvolvimento de relações de 
solidariedade, afetividade e respeito. Com 
falta de recursos e investimentos governa-
mentais, porém, estas instituições muitas 
vezes se sobrecarregam. ‘O Centro ajuda 
uns, mas a mim não ajudou nada. Tem que 
dormir um mês na fila para conseguir al-
gum benefício’, lamenta Paulo Henrique.”

(Fonte: Correio Braziliense, 
caderno Brasil, Crise Social, 

de 30.08.2021).

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. 
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O atendimento virtual ou por telefone continua prevalecendo sobre o atendimento presencial, em razão da pandemia. Diante da necessidade de com-
parecimeto, é importante que o interessado 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. Teleconsultas: (61) 3029-6363; (61) 3029-6353; (61) 3029-6352

QUEM DOA SANGUE 
TAMBÉM DOA VIDA

Informe-se sobre o hemocentro 
mais próximo a você

saude.gov.br/doesangue

Agendamento para consultas na Clínica Saúde BRB

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 Cassi

Atenção e valorização da vida
Devemos, sempre, ficar atentos a 

mudanças marcantes de hábitos dos que 
estão à nossa volta. Descuido com apa-
rência, piora do desempenho de atividades 
rotineiras, alterações no sono e no apeti-
te, frases como “preferia estar morto” ou 
“quero desaparecer” podem indicar ne-
cessidade de ajuda. Com este preâmbulo, 
chamamos mais uma vez atenção para o 
Setembro Amarelo, campanha instituída 
no Brasil a partir 2015, inspirada no Dia 
Mundial de Prevenção do Suicídio (10/09), 
que vigora desde 2003.  

Diante da permanência do isolamento 
social, especulou-se que os casos de sui-
cídio pudessem ter aumentado de 2019 
para 2020. Mas, a bem da verdade, es-
pecialistas alertam que a estabilidade no 
número de casos no ano passado não 

sustenta a tese de alta de mortes por suicídio 
no Brasil durante o isolamento em decorrên-
cia do coronavírus, como aventou o próprio 
Presidente da República no início deste ano, 
sem citar dados oficiais. A comprovação de 
que o comentário foi apenas “uma suposição” 
está no Anuário Brasileiro de Segurança Públi-
ca, revelado no dia 15 de setembro de 2021 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
O levantamento registrou 12.895 suicídios 
no País no ano passado, o equivalente a um 
caso a cada 41 minutos durante o período de 
quarentena imposta por medidas de restrição 
para conter a proliferação da pandemia. O 
índice mostra estabilidade, com variação de 
0,4% entre 2019 e 2020.

Juliana Martins, coordenadora institucional 
do Fórum Brasileiro de Segurança, reforçou 
em declarações publicadas pelo Portal UOL 

que não há dados que indiquem o impacto 
da pandemia em casos de suicídio, ressal-
tando, no entanto, que houve aumento de 
casos de depressão, ansiedade, estresse e 
de aumento do consumo de bebidas alcoó-
licas. Para que tal situação não evolua para 
casos de suicídio, é aconselhável procurar  
ou indicar ajuda especializada, como o CVV 
(Centro de Valorização da Vida) e os CAPS 
(Centros de Atenção Psicossocial) da sua 
cidade. O CVV funciona 24 horas por dia 
(inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e 
também atende por e-mail, chat e pessoal-
mente. São mais de 120 postos de atendi-
mento em todo o Brasil. Mais informações: 
www.cvv.org.br .

Isenção 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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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 Maio/2021 Junho/2021

1. Saldo em Caixa 891 1082
2. Saldo em Conta Corrente 4.163 943
3. Saldo em Aplicações Financeiras 1.102.909 1.113.687
    3.1. Aplicação em CDB/RDB – BRB 762.088 771.869
    3.2. Aplicação em FIF Federal Investimento/BRB 340.821 341.818
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 1.785.355 1.793.104

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

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Julho/2021 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.416.551.484,42 0,70 6,47 81,02 IPCA + 4,70% a.a
Plano CD-02 78.989.690,20 0,15 2,00 26,42 IPCA + 4,00% a.a
Plano CV-03 498.613.037,86 0,25 4,87 64,30 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF 66.817.441,79 0,25 3,84 50,80 IPCA + 4,00% a.a
Plano CD-05 8.868.710,69 (0,45) 1,13 14,95 IPCA + 4,00% a.a
BrasíliaPrev 105.405,97 0,35 1,44 19,01 IPCA + 4,00% a.a

PGA 80.034.380,84 0,79 6,06 80,09 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.149.980.151,77

Deficit do mês de julho/2021: R$ (6.263.685.89)
Deficit acumulado até julho/21: R$ (45.194.027,95)

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

Julho/2021 968.685,06 1.378,06 11.036,84
Agosto/2021 803.578,24 3.419,36 14.456,20

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:  0,35 % 

FUNDO 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP:  COTA ANTERIOR 2,682247541; COTA ATUAL  2,693583848 - RENTABILIDADE: 0,42 %


