
Em nome da Diretoria e Funcionários queremos 
deixar uma singela homenagem.
 Estimados associados: tudo o que 
fazemos, cada detalhe que construímos é pen-
sando em oferecer o melhor para vocês. Agra-
decemos sua amizade, sua confiança dedicada 
durante este ano de 2016. Que o Natal seja um 
momento de luz e harmonia e que, no próxi-
mo ano, possamos compartilhar juntos muitas 
conquistas. Como disse o Poeta Virgílio: “Os que 
conquistam, são aqueles que acreditam que po-
dem conquistar”.
 Que nada seja mais forte do que a 
união daqueles que brindam o afeto entre eles.
Estamos no final de mais um ano, época que 

nós paramos para somar as coisas boas que 
aconteceram em nossas vidas. Uma boa surpre-
sa deste ano foi poder contar, novamente, com 
o apoio de todos os associados.
 É com esse espírito que a AFABAN 
vem agradecer a confiança depositada em nos-
sa diretoria e funcionários. Agradecemos a cada 
sócio, pois você é peça fundamental para conti-
nuar nosso trabalho e buscar novas conquistas.
 O nosso desejo é que, em 2017, todos 
realizem seus sonhos. E que 2017, seja muito 
melhor, os sonhos muito maiores e o sorriso 
constante. Desejamos a todos sócios e familiares 
um Feliz Natal e um Ano Novo muito promissor. 
Queremos festejar a vida!!!

Informativo dirigido aos Associados, publicado pela área de Comunicação da Afaban.

Em janeiro de 2016, foi iniciado o traba-
lho de alteração, adequação e atualização 
do Estatuto Social. Após meses de estudos 
e debates foi aprovado o novo Estatuto 
da Afaban em Assembleia Geral Extraor-
dinária – AGE, que se realizou no dia 
08/11/2016, inclusive o mesmo já está 
devidamente registrado em Cartório. Nesta 
mesma ocasião foi, também, aprovado o 
novo Regulamento Eleitoral, para a ade-
quação ao novo Estatuto Social.
 O novo Estatuto Social teve como 
alterações relevantes, a ampliação da pos-
sibilidade de condições para novos sócios, 
modificação na nomenclatura de associa-

dos, inserção de limite para reeleição do 
presidente da Afaban, mudança na forma 
de decisão da diretoria passando a ser 

nimo de reuniões do conselho consultivo, 
entre outros. 
 Estes documentos, o novo Es-
tatuto Social e o Regulamento Eleitoral, 
já se encontram disponíveis em nosso  
site: www.afaban.net/editais

colegiada, definição na substituição de di-
retores ausentes, mudança no número de 
conselheiros e estabelecendo número mí-
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AFABAN MODERNIZA SEU ESTATUTO SOCIAL

Na foto: João Roberto Puricelli, João Carlos Lampert, Harry Emílio Marquardt, Neri Lixinski, Ledir José Gamba.

BOAS FESTAS 

ANO 27 – N.º 3 – SET/DEZ – 2016

Prezado Segurado (a),

Ref. Troca de Estipulante nas Apólices de Segu-
ro nº 93104095/82000803, 93104096/82000804 e 
93103524/82000823. 
 Comunicamos a V.Sa. que, a contar de 
01/06/2016, as Apólices de Seguro de Vida  emi-
tidas pela Icatu Seguros S/A e estipuladas pela 
Fundação Banrisul de Seguridade Social, passaram 
a ser de responsabilidade do Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S/A, que assumiu todos os 
direitos e obrigações referentes a esses contratos 
de seguro.
 Cumpre-nos ressaltar que a mudança 
de estipulação das Apólices não gerou qualquer 
alteração no seu plano de seguro, cujas condições 
contratadas permanecem exatamente iguais.
 Estamos à disposição de V.Sa., pelo(s) 
telefone(s) (51) 3262-9245, (51) 3262-9247, (51) 
3262-9252 e (51) 3262-9258 para dirimir quaisquer 
dúvidas relativas à mudança realizada. 
 
Atenciosamente,
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
Cabergs Corretora de Seguros Ltda.

COMUNICADO



Conforme anteriores divulgações, a AFABAN 
obteve, por meio de Ação Coletiva, movida em 
face da Icatu Hartford Seguros S/A, a reinte-
gração da garantia acessória contra os riscos 
de invalidez permanente e total por doença 
(IPD), que havia sido extirpada de suas apólices.
Em virtude da referida decisão, surgiram al-
gumas dúvidas, de ordem técnica, acerca da 
possibilidade do aproveitamento deste prece-
dente favorável ao interesse dos segurados, 
associados desta Entidade.
 Em consulta ao escritório Norberto 
Baruffaldi Advogados Associados, a associação 
recebeu a informação de que, apesar de have-
rem inúmeras decisões conflitantes à respeito 
da abrangência das ações coletivas desta espé-
cie, o atual entendimento que vigora tanto no  

STF quanto no STJ é o de que não é possível 
estender automaticamente os efeitos da decisão 
para toda a classe de pessoas envolvidas no 
direito pretendido, mas tão somente aos asso-
ciados da Entidade representativa.
 Em outras palavras, para cogitar ser 
abrangido pela decisão proferida na ação co-
letiva, segundo recente jurisprudência dos Tri-
bunais Superiores, é requisito essencial que no 
mínimo o segurado integre essa coletividade 
de filiados à AFABAN. Não sendo associado, a 
cobertura reintegrada judicialmente não se es-
tenderá de forma direta, impondo-se, em todas 
as situações, uma análise individualizada da 
apólice de cada segurado, visando a orientação 
da medida administrativa ou judicial mais ade-
quada à realidade específica.

ABRANGÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO  
COLETIVA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO 
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AFABAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA.  
ATENDIMENTO A SINISTROS 

 A AFABAN CORRETORA conta com pro-
fissional especializado em atendimento a SINIS-
TROS. Através do nosso telefone 24 horas, número 
(51)99283-0057, o atendimento é feito a todos os 
segurados pela AFABAN, tanto nos Seguros de Vida 
e Auxílio Funeral, como para Seguros de Veículos, 
Residências e Condomínios. 
 Nossa área de Sinistros, faz toda a 
orientação necessária, tanto pelo telefone 24 HO-
RAS, como pessoalmente em nossa Sede no horário 
comercial. 
Importante, registrar que todo sinistro deve ser 
encaminhado, para as Seguradoras, através da 
Afaban Corretora, a qual dará orientação aos 

sinistrados ou beneficiários e herdeiros, sobre a 
documentação necessária, visando a agilização e 
acompanhamento do processo junto as Segurado-
ras, que conforme artigo 73 da Circular  302  de 
19.09.2005 da Susep, devem pagar a indenização 
no prazo máximo de 30 dias, desde que o processo 
seja encaminhado corretamente.
Lembramos que os prazos para encaminhamento 
dos sinistros, a partir da data  da  ocorrência é:
 - Para Seguros de Vida: 03 anos
 - Para Auxílio Funeral: 03 anos
 - Para Sinistros com Veículos: 01 ano
 - Para Sinistros em Residências e Condomínios: 
01 ano

Funcionário Responsável pelo Sinistro: José Ilo Cardoso

SEMINÁRIO 
ANAPAR 

Nos dias 9 e 10 de Setembro de 2016, a Regio-
nal RS da ANAPAR – Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão realizou na 
moderna sede a FETRAF/RS, na Rua Fernando 
Machado nº 820, em Porto Alegre, o seu XIII 
Seminário de Participantes de Fundos de Pen-
são. Contando com a concorrida participação de 
160 pessoas, muitos egressos de vários estados 
do Brasil, como SP, DF, RJ, PR, SC, CE, etc.   
 A Afaban foi representada pelos Di-
retores João Carlos Lampert, Ledir José Gamba, 
João Roberto Puricelli e as funcionárias Núbia 
Moreira e Débora Melo. A temática procurou 
abranger assuntos atuais que permeiam como 
ameaças aos sistemas de Previdência Oficial 
e Complementar Pública e Privada.  Nos seus 
quatro painéis o Seminário contou com ótimos 
palestrantes como o Sr. Vilson Antonio Romero, 
presidente da ANFIP, o Sr. José Pinheiro de Mi-
randa, Diretor de Seguridade do Funpresp, o  Sr. 
Ari Lovera, Diretor Classista de Previdência do 
IPE, os Srs.  Advogados do escritório do Direito 
Social Drs. Ricardo Só de Castro e Fernando Ru-
bin. Completando o time de palestrantes tivemos 
a participação dos Diretores da ANAPAR – José 
Ricardo Sasseron, José Altair Monteiro Sampaio, 
Jeová Pereira de Oliveira e Eva Beatriz Correia 
Teixeira. A avaliação do encontro foi de pleno 
sucesso. O próximo encontro dos participantes 
de Fundos de Pensão será o XVIII CONGRESSO 
NACIONAL, que a ANAPAR promoverá no final 
do mês de Março de 2017 em FOZ DO IGUAÇU.

Aos participantes 
que optaram pelo 
INPC como índice 
de  reajuste para 
suas suplementa-
ções de aposenta-
doria pagas pela 

Fundação Banrisul, renunciando aos percentuais 
estabelecidos pela convenção coletiva da FENA-
BAN, surge a oportunidade de revisão do bene-
fício pago pelo INSS, sem a redução automática 
da suplementação, no caso de o valor pago pela 

REVISÕES INSS Previdência Oficial vir a ser majorado. Em razão 
da desvinculação dos benefícios (INSS e FBSS), 
a sistemática de compensação não mais vigora, 
convertendo-se, portanto, em vantagem real e efe-
tiva qualquer aumento que se dê junto ao INSS, 
seja por meio do reajuste normal, ou, em decor-
rência de incremento advindo de ação judicial. 
 A averiguação do enquadramento do as-
sociado em alguma(s) das revisões do INSS depende 
da análise de sua Carta de Concessão de Aposenta-
doria, que poderá ser encaminhada para o escritório 
Norberto Baruffaldi Advogados Associados, para o  
e-mail: priscila@norbertobaruffaldi.com.br
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O Troféu Aldo Coimbra foi instituído em 1998, com 
o objetivo de prestigiar as pessoas que colabo-
raram com a Afaban. O nome do troféu é uma 
homenagem ao colega Aldo Coimbra que sempre 
foi considerado pelos seus conterrâneos “um líder 

TROFÉU ALDO COIMBRA 

Momentos de Encontros e Reencontros

natural” na realização dos almoços, com o sentido 
maior de reunir e aproximar os colegas aposen-
tados. No ano de 2016, os homenageados foram: 
Lucy Prado Carlessi, Douglas Camargo da Rocha e 
Álvaro de Almeida Leão.

CONFRATERNIZAÇÃO NO ACAMPAMENTO FARROUPILHA:  
PIQUET MARCA GAÚCHA

ESPAÇO SOCIOCULTURAL

No dia 14/09, houve o Almoço no Acampamento 
Farroupilha, com associados, que não se intimida-
ram com as intempéries do tempo, muito vento e 
frio, prestigiaram o evento que contou, também, 
com a presença dos diretores da Afaban e da 
Patronagem do DTG Marca Gaúcha. O Almoço teve 

um saboroso Churrasco que foi elogiado por todos. 
Após, os presentes foram brindados com uma linda 
declamação do associado Deoclides Magnus e em 
seguida foram agraciados com um repertório de 
músicas tradicionalista ao vivo, do também, asso-
ciado Tomaz Schuch. 

O último Encontro Delas do ano, foi um divertido e 
ecológico passeio na Fazenda Quinta da Estância, 
em Viamão.  

ENCONTRO DELAS 

GRUPO COLEGAS PARA SEMPRE DATAS DAS REUNIÕES DE 2017 

Os encontros do Grupo Colegas Para Sempre para 
o ano de 2017, serão realizados na 2ª terça-feira 
de cada mês, nas seguintes datas:

- 14.03.2017 
- 11.04.2017
- 09.05.2017
- 13.06.2017

Para encerrar 2016 com chave de ouro, o Almoço 
de Final de Ano da AFABAN, contou com o espe-
tacular Show Meu Amigo Elvis, 
apresentado por Jairo Mello.
 Estiveram presentes 
mais de 230 associados e con-
vidados. Foram momentos de 
muita empolgação ao embalo 
de músicas que marcaram 
uma geração. 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE 
ANO EM PORTO ALEGRE 

- 11.07.2017
- 08.08.2017
- 12.09.2017
- 10.10.2017

- 14.11.2017
- 12.12.2017



 Em 05 de abril de 2017, no 
Aniversário da AFABAN, acontecerá o 
1º Jantar Dançante.
 Aguarde maiores  
informações,  pelo: 
www.afaban.com.br e e-email.
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ASSOCIOU 
GANHOU

Viagens com roteiros Nacionais e  
Internacionais, Excursões e Passeios  

Diversos. Com uma ampla  
rede de Hotéis Conveniados.  

Faça sua reserva (51) 3254-7300                
afabanturismo@afaban.com.br 

AFABAN TURISMO  
MONTE SEU ROTEIRO!

Aproveite o que há de melhor na Serra, como passeios, 

compras, gastronomia e muito mais. A Pousada do Serrano 

tem tudo para acomodar você e sua família, durante suas 

estadias em Gramado/RS. 

Consulte as condições.

Fone: (51) 3254-7300 

E-mail: afabanturismo@afaban.com.br

Rua Ângelo Bisol, 300 - Centro - Gramado/RS

EXPEDIENTE
Diretoria Executiva: Presidente: Harry Emílio Marquardt Celular: (51) 99246-4065,  Relações Institucionais: 
João Carlos Lampert Celular: (51) 99130-0706, Comunicação: João Roberto Puricelli Celular: (51) 99249-0036, Finan-
ceiro: Ledir José Gamba Celular: (51) 99254-6684, Administrativo: Neri Lixinski Celular: (51) 99254-6737. Conselho 
Consultivo: Efetivos: Ednelza Cidade de Azevedo, Clotário Castelano, João Vanderlei Rozado. Suplentes: Afonso Immich, 
João Ivo Corrêa, Alcides Polidoro Pérsigo. Conselho Fiscal: Efetivos: Olavo Roque Frantz, Getúlio Dorneles F. da Silva, 
Jorge Augusto de S. Murari. Suplentes: Clélio Marques Brandão, Rafael Deodoro Klafke, Vilma Castaldelo Busatto. Sede: Av. 
Otávio Rocha, 54 - 8º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90020-150 Fone/Fax: 51 3254-7300 Email: afaban@afaban.com.br  
Redes: www.afaban.com.br - facebook.com/afaban. Tiragem: 3.200 mil exemplares.

ASSOCIADO: PREPARE-SE

Para cada novo associado indicado,  

brindes especiais.  Brinde para quem  

indica e brinde para quem se associa.

Garanta seu brinde. 

Promoção por tempo limitado ou 

enquanto durar o estoque.

AFABAN EM GRAMADO/RS


