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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA—AGE
Com o fim de deliberar a respeito de formar sociedade da AFABAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA com a LifeBrasil, realizou-se com a participação de
vários sócios e conselheiros a AGE supra referida, no dia 18.12.2017, que após debatido e votada foi aprovada a sociedade por unanimidade. A partir de então a
Diretoria Executiva providenciará na análise e elaboração do contrato de parceria,
onde estarão fixados a operacionalidade e
participação específica dos sócios. A formalização do contrato de parceria está
previsto no decorrer dos próximos meses.
DEPOIMENTO DO ASSOCIADO
REGISTRO DE UMA VIDA VOLTADA PARA A COMUNIDADE
José Kabbas, aposentado do Banrisul e residente em
Santa Maria/RS, é daquelas pessoas que vão acumulando
experiências e demonstrando várias virtudes no decorrer
da vida. Filho de pais Sírios imigrantes da cidade de
Tartus, desde adolescente demonstrava sentimentos nobres e humanitário, como a ajuda que dava no sustento
da família vendendo pés-de-moleque nas ruas de Cachoeira do Sul, cidade onde nasceu.
Morando em São Sepé, já aos 15 anos de idade
trabalhava como lanterninha no cine Alvorada e sempre
colaborativo atuava também na portaria, revezando-se
nas atividades com os demais empregados do cinema
Desde muito conciliava trabalho formal com atividades de voluntariado, sempre
disposto a entregar parte de seu tempo e conhecimento em prol das causas de pessoas
carentes e precisando de auxílio
e orientação.
Admitido no Banrisul em 02/04/1956, veio a conquistar a aposentadoria em
30/04/1987, após mais de 32 anos de serviços prestados na rede de agências, iniciando como faxineiro na agência de São Sepé/RS. Após passar por várias agências, acabou se fixando em Santa Maria, desde 1979, onde reside e se aposentou como Gerente
Operacional na agência centro.
Desenvolve trabalho Comunitário desde 1982, é colaborador voluntário e conselheiro, da Associação Amparo e Providência Lar das Vovózinhas, com 197 senhoras
idosas, que obteve o selo ISO 9001 e desde 1987 no Banco da Esperança, entidade
criada por Dom Ivo Lorscheiter. Em Novembro de 2017, recebeu o Certificado Ney
D’Avila do Rotary Club de Santa Maria Nordeste, pelos seus relevantes serviços junto
a comunidade. Um exemplo de Associado solidário e dedicado ao trabalho voluntário e
de valorização da vida.

MENSAGEM DA DIRETORIA
Muitas foram às ações desenvolvidas
e implantadas no decorrer de 2017, pela atual
Diretoria. Uma das principais conquistas, foi
a reforma da entrada do prédio, proporcionando melhor acessibilidade, com elevador a
partir do térreo e melhoria nos banheiros da
sede da Afaban.
Nas relações institucionais a Afaban
teve participação no planejamento estratégico
da Cabergs, quando sugeriu vários procedimentos para ampliar e melhorar o atendimento nos serviços de saúde ao público aposentado e familiares.
Nos projetos para 2018, realizaremos
o 1º Enab – Encontro Nacional dos Aposentandos do Banrisul, previsto para os dias 23,
24, 25 e 26 de agosto, na serra gaúcha. Este
evento visa a promover a integração de todos
os aposentados, pois se trata de um encontro
inédito e grandioso. Para Abril estamos organizando o segundo jantar Baile comemorativo
aos 29 anos da AFABAN.
A AFABAN agradece a sua parceria e
confiança nessa jornada, e você sócio sempre
será a motivação para alcançar os objetivos
e melhorar a atuação de nossa entidade junto
aos associados e familiares
Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Na foto, da direita para a esquerda, os diretores: Neri lixinski, Harry E. Marquardt, João
Carlos Lampert, João Roberto Puricelli e Ledir José Gamba.
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AFABAN E CABERGS TRABALHANDO EM PROL DOS BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS
A Afaban, e outras entidades representativas, foi convidada pela Cabergs para contribuir com sugestões para a ampliação do
acesso e melhoria na qualidade do serviço de saúde, prestados aos beneficiários e familiares.
Nessa tarefa, a Afaban apresentou várias propostas, que foram apreciadas e valorizadas pela Cabergs, em posterior reunião no
dia 03-10-2017, tais como:

Criar um fundo para oferecer descontos nos remédios que não fazem parte dos medicamentos com desconto de 50% atuais.
Sugerindo descontos com percentuais variados.

Criar um grupo de aposentados, composto por voluntários, com a Assistência Social da CABERGS em parceria com a Afaban, visando a ampliar e oportunizar mais serviço de saúde, priorizando o interior do Estado;

Criar um calendário com Check-up, para exames periódicos, onde estejam previamente conveniadas clínicas com Banco de
Dados a disposição dos beneficiários.

Motivar a realização e o acompanhamento dos exames de rotinas, inclusive dos dependentes, visando a prevenção de doenças.
A Afaban trabalhando em prol da saúde dos aposentados!!

A AFABAN ENTREGA CARTA A SENADORA SOBRE IMPOSTO DE RENDA:
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
No dia 08-12-2017, a Diretoria, através do presidente Harry Emílio Marquardt e do diretor de Relações Institucionais João
Carlos Lampert encaminharam carta a Senadora Ana Amélia Lemos reivindicando sua intervenção no sentido de modificar a legislação atual, mediante lei complementar, para eliminar o percentual de teto, isto é; considerar a Contribuição Extraordinária para permitir que o beneficiário possa descontar o total dessa contribuição no ajuste anual do imposto de renda. A Afaban está no aguardo
de um posicionamento da Senadora, para a reivindicação em questão.

A partir desta edição do Informativo Afaban incluiremos o tópico Dicas de Saúde. Essas informações são baseadas em artigos e
livros com referencias médicas e fonte indicada.
Passos para uma alimentação saudável.
 Consuma alimentos variados, em 4 refeições ao dia. Pular refeição não emagrece e ainda
prejudica a saúde;
Coma arroz e feijão todos os dias, acompanhados de legumes e vegetais folhosos;
Coma 4 a 5 porções de frutas, todos os dias, na forma natural;
Reduza o açúcar. Evite tomar refrigerante;
Para lanches, coma frutas ao invés de biscoitos, bolos e salgadinhos;
Coma pouco sal, evite produtos enlatados e embutidos, para mais sabor utilize alho, salsinha
e cebolinha;
 Tome leite e coma produtos lácteos com baixo teor de gordura, pelo menos 3 vezes por dia;
 Mantenha um peso saudável e evite o aumento da cintura.
Fonte: Cartilha do Envelhecimento Sadio – DR. Fábio Nasri – AME/SP
SAIBA TUDO O QUE ACONTECE NA AFABAN EM WWW.AFABAN.COM.BR OU FACEBOOK.COM/AFABAN
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ESPAÇO SOCIOCULTURAL
Momentos de Encontros e Reencontros

A Diretoria da Afaban Prepara Evento Inédito
1º ENAB—ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BANRISUL
Um sonho antigo da Diretoria que finalmente será realizado. Esta ideia oportuniza encontros e reencontros
de companheiros e companheiras que fizeram parte da nossa caminhada profissional.
Face a grandeza do momento, a Serra Gaúcha (Canela), reúne o cenário ideal para esse evento.
Importante: os interessados devem antecipar sua reserva, pois temos prazo estipulado pelo Hotel. Saiba
mais na pag. 6, deste Informativo.
ALMOÇO NO ACAMPAMENTO FARROUPILHA:
PIQUET MARCA GAÚCHA
No dia 12 de setembro, mesmo
dia de aniversário do Banrisul
(89 anos), foi realizado o almoço campeiro com a presença
dos associados da Afaban.

ALMOÇO DE NATAL
No dia 06/12 foi realizado o tradicional Almoço de
Natal no Centro Social da Serraria. Com número expressivo de
mais de 200 associados e convidados, além de caravanas de
sócios vindos de Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Em ambiente de festa, descontração e alegria, os presentes ainda foram

COLEGAS PARA SEMPRE

premiados com sorteios de dezenas de brindes ao som de uma
animada banda.

O Grupo Colegas para Sempre convida aposentados para participarem
dos encontros que ocorrem sempre
nas segundas terças-feiras de cada
mês. Para participar, contate
afaban@afaban.com.br ou (51)3254-7300.

Confira os melhores momentos do evento em
Facebook.com/Afaban

ENCONTRO DELAS
O Encontro Delas é um evento, periódico e exclusivo para as
mulheres, proporcionando convívio, conhecimento e entretenimento.
Veja as datas dos encontros neste informativo.

Agosto: Café colonial com
música ao vivo
Novembro: Passeio Caminho de Pedras em Bento Gonçalves

Setembro: Benefícios da Automassagem

Outubro: Alimentação como Aliada na
prevenção do Câncer

Elas adoram!
SAIBA TUDO O QUE ACONTECE NA AFABAN EM WWW.AFABAN.COM.BR OU FACEBOOK.COM/AFABAN

Esta Edição do Informativo Afaban, também, será enviado por email!

4

ASSOCIOU GANHOU
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.
Associe-se em www.afaban.net/associese
Ou ligue (51) 3254-7300

TURISMO

Pousada do Serrano – Gramado/RS
Aproveite o que há de melhor na Serra, como passeios,
compras, gastronomia e muito mais. O Apart-Hotel Pousada do
Serrano tem tudo para acomodar você e sua família, durante
sua visita a cidade de Gramado/RS.
Consulte as condições especiais para associados.

Viagens no Brasil e para o Mundo.
Escolha seu destino e nós concretizamos o roteiro.
Contate-nos pelo (51) 3254-7300 ou afabanturismo@afaban.com.br

O Condomínio Apart-Hotel Termal Intergravatal/SC, categoria 5 estrelas, é um complexo de saúde e lazer no Gravatal/SC.
Faça sua reserva com AFABAN Turismo e desfrute da beleza natural
e dos banhos em água termal.

C O NV Ê N I O S
Rede de Hotéis Express
Atendimento de emergência em ambulância com serviço
médico e enfermagem a domicílio.
O atendimento abrange somente a cidade de Porto Alegre.
Para adesão ligue (51) 3254-7300.

Preços especiais para associados.
Endereços: Aeroporto (Av. Farrapos, 4655),
Rodoviária (Rua Garibaldi, 165) e Centro:
(Av. Borges de Medeiros, 688).
Reservas diretamente na AFABAN Turismo.

Esta Edição do Informativo Afaban, também, será enviado por email!
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REUNIÕES/ENCONTROS NO INTERIOR E
FORA DO ESTADO
A integração da entidade com seus associados continua! A Diretoria da AFABAN participa de vários encontros que oportunizam
uma integração, além de apreciar as reivindicações dos sócios.
Estar próximo de quem faz a AFABAN é gratificante e recompensador.
GARIBALDI—19.08.2017

NOVA PETRÓPOLIS—21.10.2017

BALNEÁRIO CAMBORIÚ — 21.11.2017

RIO GRANDE—28.11.2017

CAXIAS DO SUL – 07.10.2017

FLORIANÓPOLIS-18.11.2017

PELOTAS—28.11.2017

SANTA MARIA-30.11.2017
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DIAS 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO/2018
SERRA GAÚCHA – CANELA - RS
Evento para promover encontros e reencontros de colegas e amigos,
num ambiente único de lazer e descontração, no clima da serra gaúcha. Diárias com preços especiais!
Pacote Inclui:







Hospedagem por 3 noites no Hotel Continental Canela – RS;
Todas as refeições inclusas;
Jantar Baile;
Passeio no sábado (Bondinhos Aéreos, Fábrica de Chocolate Lugano,
Almoço Típico italiano, Lago Negro, Cristais de Gramado e Vitivinícola
Jolimont);
Palestras com temas variados (saúde, previdência e etc).

Valores p/ pessoa:

1–Sócio-Afaban R$ 990,00 à Vista
R$ 1.030,00 até 8X
2–Não-Sócio
R$ 1.276,00 à vista
R$ 1.316,00 até 8X

Maiores informações/inscrições: no site da Afaban www.afaban.com.br, e com
Felipe Tur Fone: (51) 3254-7312/7317
Diretoria Executiva: Presidente: Harry Emílio Marquardt Celular: (51) 99246-4065, Relações Institucionais: João Carlos Lampert Celular: (51) 99130-0706, Comunicação e Marketing: João Roberto Puricelli
Celular: (51) 99254-9089, Financeiro: Ledir José Gamba Celular: (51) 99254-6684, Administrativo: Neri
Lixinski Celular: (51) 99254-6737. Conselho Consultivo: Efetivos: Arno Propp da Silva, Clarimundo Grundmann, Clotário Castelano, Edevir Weber, João
Vanderlei Rozado e Vicente K. do Espírito Santo. Suplentes: Afonso Immich, Alcides Polidoro Pérsigo, Arlindo Thomaz, João Ivo Corrêa, Nelita Lourdes C. da
trindade e Neri Rader. Conselho Fiscal: Efetivos: Getúlio Dorneles F. da Silva, Jorge Augusto de S. Murari, Olavo Roque Frantz e Vilma C. Busatto. Suplentes: Antônio Roque V. Fávero, Clélio M. Brandão, Gilberto Signori e Rafael Deodoro Klafke. Sede: Av. Otávio Rocha, 54 - 8º andar - Porto Alegre/RS - CEP
90020-150 Fone: (51) 3254-7300 Email: afaban@afaban.com.br Redes: www.afaban.com.br - facebook.com/Afaban. Tiragem: 3.000 exemplares.

