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Na edição anterior do nosso AFA EM 
FOCO, conversamos sobre a democra-
cia de um modo geral, que é a forma ou 
sistema de governo mais adequada, em 
que a soberania é exercida pelo povo, por 
meio do voto. É na Democracia que os 
cidadãos, que são os verdadeiros deten-
tores do poder, conferem aos governan-
tes e congressistas credenciais para que 
possam organizar a sociedade, de forma 
representativa.  

Nesse contexto, as eleições livres e 
democráticas constituem-se no principal 
pilar de sustentação do Estado de Direito, 
porquanto, é por meio delas que os cida-
dãos brasileiros exercem seu poder – o 
poder soberano da Nação. Reafirmando, 
assim, por meio da democracia, o poder 
que promana do povo.  

Diante do clima de intolerância em 
nível nacional e muita “gritaria”, a gen-
te tem que manter a lucidez, pensar no 
que nos une; e não nos que nos separa.

“Cada cabeça, uma sentença”, é o 
que se diz. Então, o ideal seria que co-
legas do BRB (aposentados e da ativa)
pudessem, a cada eleição, reservar um 
tempinho para analisar os programas de 
todos os candidatos a Governador ou 
Governadora do DF (e de suas respecti-
vas bases de apoio na Câmara Distrital e 
Câmara Federal, bem como para Senador 
ou Senadora), antes de decidir em quem 
votar. A “sabedoria popular” anda meio 
em xeque-mate, mas uma coisa é certa: 
“Muito ajuda quem não atrapalha”... 

Sabemos todos: Conversar sobre po-
lítica hoje em dia no Brasil não tem dado 
muito “Ibope”. Talvez por isso a imprensa 
brasileira, às vésperas de uma das elei-
ções mais polarizadas em nosso próprio 
País, tenha dado tanto destaque à mor-

Cá entre nós 

te da Rainha da Inglaterra em setembro de 
2022, fazendo a gente crer em um ambiente 
encantado de estabilidade por décadas no 
Reino Unido, que, afinal, sabemos que não 
era bem assim. Já estamos bem vividos 
para acreditar em “reinos encantados”, não 
é mesmo? Rainha, rei, peões, fatalidades! 
Estamos num jogo de xadrez ou numa en-
cruzilhada?

A realidade por aqui é dura, mas apren-
demos a ser resistentes. Tanto é que  gente 
se anima cada vez que vê a chuva trazendo 
de volta o verde para a vegetação do cerra-
do, depois de tantos dias de seca. E também 
se recupera quando há trovões, relâmpagos, 
enxurradas e lamaçal. Mas que bom que a 
chuva nos visita em setembro, o mês de ani-
versário do nosso querido BRB: 56 anos!  A 
AFABRB e seus associados, com certeza, 
têm orgulho de fazer parte desta história! 
Parabéns para todos nós, mas também, 
muita atenção para o futuro... 

Nós, regiobancários e regiobancárias, 
costumamos  chamar o BRB de “o banco 
da nossa conta” por motivos óbvios. Então, 

é hora de, enquanto servidores por tan-
tos anos da ativa no BRB, observar se os 
candidatos eleitos, majoritários e propor-
cionais, empreenderão ações para forta-
lecimento do Banco, que é principal en-
tidade patrocinadora dos nossos planos 
de Previdência e de Saúde. Entra governo, 
sai governo, estaremos sempre por aqui, 
no mesmo barco. Não se trata de “farinha 
pouca, meu pirão primeiro”; nem de dei-
xar de pensar no contexto nacional. Mas, 
além de ser o “banco da nossa conta”, 
colegas regiobancários e regiobancárias, 
o BRB é também o banco da conta de toda 
população do DF, haja vista ser o grande 
fomentador do desenvolvimento regional. 
E também um dos bancos públicos mais 
importantes do País. 

Com certeza, ao analisar, a cada elei-
ção, as propostas que melhor atendem 
aos interesses dos regiobancários e re-
giobancárias, nós estaremos abrindo a 
mente para analisar também toda a con-
juntura que nos rodeia.

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 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 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 aniversariante para receber o vale brin-
de. Em setembro o sorteado foi JOSÉ HUMBERTO DA CUNHA,  
aniversariante do dia 11.

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 
JURACI FERREIRA BISPO 
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 
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 OTAVIO 
30/10 
IRACI JOSÉ MARQUES 
31/10 
CLAUDENIR BATISTA CAMELO 
ELIZABETH PEREIRA VIANNA
JAIR INÁCIO MENDES

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. 
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(Fonte: Artigo de Álvaro Gribel no Jornal O 
Globo – publicado na internet em 14/09/2022)

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. 

Os europeus querem aprender com 
o Brasil como enfrentar o período de ra-
cionamento de energia. É o que conta o 
consultor Luiz Augusto Barroso, da PSR 
Consultoria, que tem sido chamado para 
conversas com autoridades da Comissão 
Europeia. Há várias semelhanças entre as 
crises hídricas vividas pelo nosso País 
em 2001 e 2021 e a escassez de gás na 
Europa provocada pela Rússia. Segundo 
Barroso, uma das dificuldades dos euro-
peus será a coordenação da crise. Se no 
Brasil houve centralização de comando 
pelo Governo Federal nas conversas com 
os governadores, por lá, os países têm 
soberania, ainda que no mesmo bloco 
econômico.

“O Brasil tem 27 estados, a União Eu-
ropeia tem 27 países. A coordenação será 
muito mais difícil e já começamos a ver 
um clima de salve-se quem puder. Esta-
mos falando de dois, talvez três invernos 
seguidos com problemas de fornecimen-
to”, afirmou Luiz Augusto Barroso.

De acordo com o reportado pelo 
consultor brasileiro, a estratégia dos 
europeus será a mesma utilizada pelo 
Brasil nos tempos de crise: Redução de 
consumo, geração de todos os tipos de 
energia, incluindo termelétricas a carvão, 
e manutenção dos reservatórios de gás. A 
diferença é que por aqui o governo podia 
torcer pelas chuvas — o que aconteceu 
em 2021 e evitou o pior cenário — mas 
faltou em 2001. Por lá, ao contrário, o 
gás só chegará de navio, transformado 
em gás natural liquefeito (GNL). E a oferta 
mundial é limitada.

Além disso, conta Barroso, desde a 
crise fiscal de 2010, quando Grécia, Portu-
gal, Espanha e Itália entraram na mira dos 
investidores, há um forte rancor contra os 
alemães, que não facilitaram o socorro. 
Agora, acontece o inverso: o epicentro é a 
Alemanha, a maior economia do bloco e a 
mais dependente do gás da Rússia.

“O governo da Espanha, por exemplo, 
disse que não vai racionar energia para per-
mitir o excesso de vida do Alemão. O pior é 
que a economia da Alemanha é ancorada na 
benesse do gás barato da Rússia para expor-
tar produtos de alta tecnologia”, salientou o 
especialista da PSR Consultoria.

Do ponto de vista geopolítico, os EUA 
saem em vantagem. O país virou o maior ex-
portador mundial de GNL e, de janeiro a maio, 
aumentou em 66% as suas exportações para 
os europeus. Ou seja, a Europa está trocando 
a dependência da Rússia pela dependência 
americana.

O Brasil também pode sair ganhando. Com 
o aumento dos preços internacionais, o País 
pode ter uma enorme vantagem comparativa 
para atrair investimentos externos se conse-
guir desonerar a sua geração de energia.

“O preço lá fora está alto. E o Brasil hoje 
tem produção de vários tipos de energia, in-
cluindo o gás. Se fizer o dever de casa, pode 
entregar energia barata para o consumidor 
industrial e atrair investimentos “, afirmou o 
consultor.

A guerra na Ucrânia está mudando rapida-
mente o mercado mundial de energia. O Brasil 
precisa acompanhar essas transformações.

Impactos na economia global

Diante do contexto de guerra na Euro-
pa, as projeções para a inflação americana 
estavam em -0,1%, mas ela veio em 0,1%, 
com uma piora nos preços dos serviços. 
A pequena diferença verificada no final da 
primeira quinzena de setembro provocou 
um terremoto nas bolsas: o Nasdaq caiu 
5,16%, o S&P 500, 4,32%, e o Dow Jo-
nes, 3,94%. No Brasil, concomitante à 
divulgação dos índices americanos, hou-
ve queda no Ibovespa e alta do dólar. Os 
investidores ficaram alertas. Quanto maio-
res os juros nos EUA, maiores os proble-
mas para o PIB mundial.

A Europa sem gás olha para o Brasil
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Começou no dia 1º de setembro e vai até o final de outubro uma superpromoção da 
Regius para quem efetuar um dos nossos serviços. Trata-se de um período para reforçar o 
papel de proteção social da Entidade e para se dedicar a cuidar do seu futuro. 

Todas as pessoas que efetuarem um dos serviços entre adesão, aumento de percentual, 
recadastramento, consulta no Renda Monitorada, aporte adicional, simulações e portabili-
dade para a Regius, poderão concorrer a prêmios, entre bolas oficiais da Copa do Mundo 
2022; camisas azuis oficiais da Seleção Brasileira; e uma TV de 50 polegadas. 

Podem participar qualquer beneficiário ou aquele que vier a se tornar participante de um 
dos Planos de Benefícios da Regius ou realizar algum tipo de serviço com o Time REGIUS 
no período de 1º/09 a 31/10. Todas as pessoas que efetuarem um dos serviços  poderão 
concorrer aos prêmios, sendo 1 número atribuído a cada serviço realizado. O que está 
esperando? Quanto mais serviços fizer, mais números da sorte serão atribuídos e mais 
chance terá de ganhar.

Serão ao todo 3 (três) sorteios, realizados pelas redes sociais:
1º sorteio – 30/09 – brindes: 3 bolas oficiais da Copa do Mundo;
2º sorteio – 14/10 – brindes: 3 camisetas azuis de torcedor da Seleção Brasileira;

A Diretora-Presidente da Regius (Nilza 
Morais) o Diretor de Benefícios e Admi-
nistração (Sandro Souza) e a Diretora de 
Planejamento e Controle, (Semíramis Ce-
zar) confirmaram participação na ‘‘live’’ de 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao 1º 
trimestre de 2022. O referido encontro vir-
tual foi marcado para o dia 28 de setembro, 
às 19 horas, com transmissão pelo canal 
de Youtube da Regius. É interessante, a 
cada webinário, acompanhar as transmis-
sões em tempo real, a fim de demonstrar o 
interesse dos beneficiários sobre a gestão 
dos recursos administrados pela Regius. 
Por meio dos canais de comunicação da 
entidade, os beneficiários são informados 

Canal da Regius 
no Youtube: 

Transparência 
na gestão de 

recursos

das transmissões 
com antecedên-
cia, mas quem, 
por um motivo 
ou outro, não 
tem conseguido 
acompanhar os 
webinários em pri-
meira mão, pode acessar o canal da Regius 
no Youtube. Para conferir a lista de grava-
ções, aponte a câmera do seu celular para  
a etiqueta QR CODE acima.

3º sorteio – 31/10 –  brindes: 1 TV de 50 polegadas, 1 bola e 
1 camiseta azul da seleção brasileira.

Os ganhadores que moram em Brasília-DF deverão retirar o brinde 
na sede da Regius. Em caso de ganhadores que residam fora do DF, a 
Regius fará o envio do brinde via Sedex/PAC para o endereço cadas-
trado. Para mais informações, aponte a câmera do seu celular para  
a etiqueta QR CODE ao lado.
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“Saúde mental não é frescura” 
Com o intuito de promover 

o cuidado com a saúde de for-
ma intercisplinar, a BRB Saúde 
tem veiculado em seus canais 
de comunicação uma série de 
campanhas. Em uma dessas 
campanhas, o recado foi direto 
ao afirmar que “saúde mental 
não é frescura”. A frase enfá-
tica chamou a atenção no con-
texto de que setembro é o mês 
da prevenção ao suicídio e 
muitas vezes não percebemos 
o quanto essa situação dramá-
tica pode estar presente no dia 
a dia da nossa sociedade, tão 
competitiva e de relacionamen-
tos cada vez mais superficiais.

Por meio da mobilização 
Setembro Amarelo, todos os 
anos, profissionais de saúde 
ressaltam a importância da 
empatia e do cuidado com 
o próximo. Nesse sentido, a 
campanha da BRB Saúde sa-
lientou sinais que, se observa-
dos em tempo certo e levados 
a sério, podem salvar pessoas 
em crise emocional:

-  Ameças verbais à própria  
vida;

-  tristeza excessiva e isola-
mento social;

-  Abandono de atividades 
corriqueiras;

-  Desinteresse pelo próprio 
bem-estar;

-  Comportamentos irres-
ponsáveis e perigosos.

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.

“Se você identificar alguns 
destes fatores, não ignore a 
situação. Afaste a pessoa de 
qualquer meio que possa ser 
usado para feri-la. Ofereça 
ajuda, converse e tente con-
vencer a pessoa que o acom-
panhamento profissional é ne-
cessário”, diz o alerta da BRB 
Saúde.

 Ainda dentro do contexto 
do alerta promovido pela mo-
bilização Setembro Amarelo, 
Natália Pereira Novo (Médica 
Psiquiatra da Clínica Saúde 
BRB) disse que “ver é diferen-
te de olhar, ouvir é diferente 
de escutar. Olhar para alguém 
significa prestar atenção aos 
seus gestos, comportamentos 
e expressões. Escutar implica 
compreender o que o interlocu-
tor está nos dizendo, a partir do 
ponto de vista dele, que pode 
ser muito diferente do nosso. 
Quando permitimos que ocor-
ram trocas entre pessoas que  
pensam diferente, estamos 
construindo a empatia. Empati-
zar é conectar-se com o outro, 
gerando auto reflexão de nos-
sos valores e pensamentos, 
nos reconhecendo no outro e 
permitindo que o  outro tam-
bém  se reconheça em nós. 
Essa habilidade inata de buscar 
ver e ser visto pelo semelhante 
está presente nos humanos e 
é ferramenta fundamental para 

vivermos em coletividade. Per-
mita se conectar de uma forma 
diferente: empatize!”

Em sintonia com o pensa-
mento da colega Natália Perei-
ra e com as diretrizes da BRB 
Saúde, toda a equipe de pro-
fissionais de saúde da Clínica  
promove o cuidado de forma 
interdisciplinar e presta atendi-

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

mento humanizado, qualifica-
do, seguro e efetivo. Através 
do Projeto Saúde em Dia, os 
beneficiários podem cuidar da 
saúde por meio da realização 
de exames e consultas preven-
tivas sem coparticipação. 

Teleconsultas:(61) 3029-
6363;(61) 3029-6353; (61) 
3029-6352.
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SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AFABRB (em R$1,00)
ESPECIFICAÇÃO Maio/2022 Junho/2022

1. Disponível (*) 1.288.852 1.268.972

2. Saldo em Bens Numerários (Caixa) 537 753

3. Saldo em Aplicações Financeiras 12.561 12.808

4. Aplicações de  liquidez imediata 1.275.754 1.255.411

4.1. BRB – (FI RF MAIS) 26 26

4.2. Aplicação em FIF Federal Invest./BRB 88 89

4.3. CDB / RDB 80.287 83.135

4.4. Aplicação em CDB/RDB – PÓS-FIXADOS 1.195.353 1.172.161

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 1.966.244 1.946.364

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

QUADRO RESUMO - BOLETIM REGIUS EM NÚMEROS Julho/2022 

 Plano  Patrimônio

Rentabilidade Desempenho 
no ano

(Compara-
do à meta/

benchmark do 
Plano)

Meta/Benchmark
No mês No ano

 Plano BD-01 2.558.995.268 0,30  7,28 79,58 IPCA + 4,70% a.a

Plano CD-02 76.907.374  0,03 6,63 92,64 IPCA + 4,00% a.a

Plano CV-03  589.210.004 (0,07)  5,62 78,42 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-Metrô-DF  79.025.005  (0,44) 4,43 61,81 IPCA + 4,00% a.a

Plano CD-05  12.577.645  (0,92) 2,13 29,72 IPCA + 4,00% a.a

BrasíliaPrev  708.516 (0,14) 6,35 88,72 IPCA + 4,00% a.a

PGA  85.965.162 (0,07) 6,95  97,12 IPCA + 4,00% a.a

Patrimônio Consolidado: R$ 3.403.388.973

Deficit	do	mês	de	julho/2022:	R$	(12.261.007)
	Deficit	acumulado	até	julho/2022:	R$	(166.717.465)

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

Julho/2022 1.222.077,70 12.438,69 86.514,01

FUNDOS: Julho / 2022 – Taxa mensal (%) 
- FUNDO: 33 BRB SIMPLESTESOURO FICFIRF L CNPJ: 07351138000184 - COTA ANTERIOR: 4,003783285 - COTA ATUAL: 4,017823915 – RENTABILIDADE= 1,09

- FUNDO: 40 BRB CAPITAL FICFIRF LP CNPJ: 10859917000108 - COTA ANTERIOR: 2,682247541 - COTA ATUAL: 2,693583848  –  RENTABILIDADE: = 1,16

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


