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No dia 05 de abril, aconteceu o 1º Jantar 
Dançante da AFABAN, em comemoração aos 
seus 28 anos. 
  

 Foi uma noite animadíssima, embala-
da ao som do Grupo Latino, com a apresen-
tação de passistas carnavalescos da Banda 
Só Brasil.    
 

 A festa contou com a presença de 
duzentas pessoas entre associados, convida-
dos e parceiros da 
AFABAN. O Jantar 
proporcionou além 
dos tradicionais 
encontros, momen-
tos inesquecíveis. 

  
 

 
 
 
 
 
 Com o grande sucesso do evento, 
manifestado pelos participantes, a diretoria 
propõe-se a planejar jantares futuros. 

1º Jantar Dançante da AFABAN  

 Em 29/03/2017, conforme previsão estatutária realizou-se a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), para prestação de contas relativas ao 
exercício 2016 da AFABAN - Associação dos Funcionários Aposentados do 
Banrisul e da AFABAN – Corretora de Seguros LTDA. 
 Foram apreciados o Balanço anual econômico, os relatórios finan-
ceiros e as contas do período em questão, com a anuência dos pareceres 
dos Conselhos Consultivo e Fiscal. A documentação apresentada foi apro-
vada por unanimidade. 
 Ainda nesta data, foi instalada a Assembleia Geral Especial Per-
manente (AGESP), referente ao processo eleitoral dos órgãos administrati-
vos da AFABAN. O Edital de Convocação foi divulgado em  10/03/2017. 
 A AGESP terá seu encerramento no dia 18/05/2017, conforme 
Regulamento Eleitoral. Como houve apenas uma chapa concorrendo, será 
adotado o procedimento de aclamação e na oportunidade divulgar-se-á  a 
administração eleita para o triênio 2017/2020.  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA & 
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Audiência Pública – PLP 268/2016 
 
 

 

 

 A AFABAN, foi convidada pela OAB/DF, para partici-
par da Audiência Pública, referente ao Projeto de Lei 
Complementar – PLP n.º 268/2016. 

A audiência foi realizada 
no dia 07 de fevereiro, às 
18h30min, no Salão do 
Conselho Pleno da OAB em 
Brasília/DF. Representan-
do a AFABAN, compareceu 
o associado e secretário 

regional Sr. Leoclides Milton Arruda. 
 A Audiência Pública teve objetivo de estabelecer um 
foro de discussão sobre o conteúdo do PLP 268/2016, que 
altera as regras de governança das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – EFPC, patrocinadas por entes 
da administração pública. 
 A presença da AFABAN, e de outras entidades repre-
sentativas, foram de fundamental importância para fomentar 
o debate sobre a 
matéria, e influir 
para que os 
parlamentares 
estabeleçam um 
regime de trami-
tação capaz de 
viabilizar a pré-
via discussão democrática no Congresso Nacional, e a con-
sequente aprovação de um texto legal alinhado com os an-
seios da Sociedade. 

“O Apart-Hotel Pousada do Serrano é um lugar maravilhoso de se hospedar. 
Bem localizado, o atendimento é excepcional, além de muito confortável. 
Convido nossos colegas, quando possível, que peçam sua 
reserva com a AFABAN TURISMO”. 
“Gostaria ainda, de convidar os colegas, para visitarem 
a sede da AFABAN, pois estão sendo realizadas refor-
mas no prédio, que nos proporcionam melhor acessibili-
dade.” 
“Por fim, parabenizo a atual gestão da AFABAN, pois 
tem se mostrado um grupo coeso, proporcionando uma 
entidade melhor e mais unida.” 

Depoimento do(a) Associado(a) 

Associada  
Lucy Prado Carlessi  

Saiba tudo o que acontece na AFABAN em www.afaban.com.br  
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 A AFABAN esteve presente no 
lançamento da Frente Parlamentar em 
Defesa do Banrisul Público, realizada em 
22/03/2017, na Assembleia Legislativa. 
 Representando a associação, com-
pareceram os Diretores Harry Emílio 
Marquardt e João Carlos Lampert, além 
de muitos associados. 

 O movimento contou ainda com a 
presença de mais de 20 deputados, dos 
mais diversos partidos políticos, os 
quais posicionaram-se na defesa de 
manter o Banrisul público. 
 A AFABAN continua apoiando a 
Frente Parlamentar, e pede o engaja-
mento dos associados, para que reivindi-
quem junto aos seus representantes 
políticos, ações para permanência do 

Banrisul Público. 
 

AFABAN EM DEFESA DO BANRISUL PÚBLICO 

ESTA LUTA TAMBÉM É NOSSA.  
O BANRISUL É NOSSO! 

FOTO: Diretor João Carlos Lampert, ex-governador 
do Estado e associado da AFABAN Olívio Dutra e          

Diretor Harry Emílio Marquardt  
Foi no governo de Olívio Dutra, no inicio dos anos 
2000, que a obrigatoriedade de Plebiscito para a 
privatização do Banrisul foi aprovada. 

 Conforme já noticiado no informativo nº 01/2016, no site e por e-mail, a AFABAN em parceria com o escritório Norberto Baruffaldi 
Advogados Associados, vem promovendo ações judiciais contra a União Federal, visando afastar o limite de 12% para dedução de contribui-
ções previdenciárias, para fins de imposto de renda, relativamente à contribuição de caráter extraordinário. 
 Desde o mês de agosto/2014, a Fundação Banrisul de Seguridade Social, em razão de déficits ocorridos em seu plano de benefícios, 
instituiu contribuição extraordinária de mais 19,14%, sobre o benefício bruto mensal, além da contribuição normal de 8%, atingindo um des-
conto mensal em torno de 27,14%. 
 Ocorre que, de acordo com o art. 11 da Lei 9.532/97, o limite máximo para dedução do imposto de renda das contribuições vertidas 
à previdência complementar é de 12%. Com isso, além de sofrer um prejuízo com a redução do benefício recebido de seu plano de previdên-
cia complementar, o aposentado ainda está pagando imposto de renda sobre um valor que sequer está sendo creditado, e que tem por finali-
dade o pagamento de déficits passados. 
 Assim, entendemos que a solução plausível para estancar esse excessivo, desproporcional e injustificável prejuízo, decorrente de ilegí-
tima tributação, que onera duplamente: 1) teve sua suplementação de aposentadoria reduzida; e, 2) paga imposto de renda sobre essa redu-
ção, e havendo interesse, estamos propondo o ingresso de demanda judicial. 
 Para tanto, a documentação a ser providenciada é a seguinte: 

A)cópia dos contracheques a partir de agosto/2014 (data do primeiro desconto extraordinário); 
B)cópia das duas últimas declarações de renda (Exercício/2015 e Exercício/2016); 
C)comprovante de rendimentos fornecido pela Fundação, também relativamente ao mesmo período (Exercício/2014, Exercício/2015 e Exer-
cício/2016);  
D)cópia do comprovante de residência, RG e CPF; e, 
E) preencher e assinar o contrato de prestação de serviços, procuração e declaração de insuficiência econômica (essa última será utilizada, 
somente se for o caso, após avaliação da situação econômica individual). 

A documentação pode ser enviada para: Escritório Norberto Baruffaldi Advogados Associados: Rua Padre Chagas, 415 – Conj. 802/804 – Moinhos de 

Vento – Porto Alegre/RS – CEP 90570-080 – Fone: (51)3395-3226 – E-mail: thais@norbertobaruffaldi.com.br – Site: www.norbertobaruffaldi.com.br  

Imposto de Renda: Contribuição Extraordinária 

Melhorias no Prédio da              
AFABAN - Acessibilidade 

Após muito empenho e reivindicações da atual diretoria 
junto aos demais condôminos, por melhorias da acessibili-
dade no edifício da sede da AFABAN, eis que finalmente 
estão sendo realizadas amplas reformas nas instalações, 
com modificações no hall de entrada, eliminação das 
escadas e acesso aos elevadores desde o andar térreo, o 
que antes era impossível. Isto proporciona mais conforto 
aos frequentadores e visitantes da associação. A utiliza-
ção dos elevadores a partir do térreo, eliminou o difícil 
acesso de subir e descer pela íngreme escadaria. 
 Com estes investimentos, obteve-se além de 
melhorias de acessibilidade a valorização do patrimônio 
da AFABAN. 
 Associados, venham conferir as novidades e 
desfrutar das benfeitorias. 

ANTES 

Saiba tudo o que acontece na AFABAN em www.afaban.com.br  

Cabergs Impulsiona Credenciamentos  

 
 

 

 

 A Cabergs Saúde vem trabalhando fortemente nos últimos anos para elevar e qualificar a rede de credenciados da operadora. Ao longo 
de 2016 foram dezenas de reuniões e visitas pensando na maior variedade de especialidades para oferecer aos seus mais de 42 mil beneficiá-
rios. O resultado desse trabalho foi o crescimento nos números de pontos de atendimento em todas as regiões do Estado. Ao total, a Cabergs 
Saúde oferece mais de 8 mil pontos de atendimento. 
 Em 2016 a Cabergs realizou 317 novos credenciamentos, sendo que os números mais significativos fazem 
referência a médicos com 138, clínicas com 87 e dentistas com 67 novos contratos. No interior do estado o incre-
mento da rede comparado com o ano anterior foi de 20,37%, representados por 195 credenciamentos realizados, 
principalmente em regiões onde tinha insuficiência de rede tais como Alegrete e Santana do Livramento. 

DEPOIS 

http://www.norbertobaruffaldi.com.br
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ESPAÇO SOCIOCULTURAL 
Momentos de Encontros e Reencontros 

A AFABAN, representada pelos seus Diretores, e dando continuidade 
na aproximação com seus associados, permanece programando visitas 
aos núcleos e regionais. Nestas ocasiões são esclarecidas muitas 
dúvidas e reivindicações são anotadas e encaminhadas às entidades 
responsáveis, para atendimento sempre que possível das questões. 
Próxima visita será à cidade de Farroupilha com a Regional de Caxi-
as do Sul, em 10/06/2017. Aguarde para mais informações. 

CAPÃO DA CANOA (26/01/2017) 

FARROUPILHA (22/02/2017) 

CAMAQUÃ (08/03/2017) 

 De março a novembro, nas últimas quintas-feiras do 
mês, ocorre o tradicional Encontro Delas. Sempre objetivando 
trazer novidades às associadas, 
como passeios, palestras e ofici-
nas de saúde, cultura e lazer, 
acompanhadas daquele delicioso 
chá da tarde.  

 

 
 

 

 

Esperamos por você! 

 Os encontros dos grupos Colegas para Sempre, ocorrem 
às segundas terças-feiras de cada mês e são organizados pela 
regional da AFABAN de Porto Alegre, através de seus direto-
res.  
 Cada grupo tem seu próprio coordenador, mas quando 
da presença de palestrantes os encontros são abertos para 
todos  os interessados. 

Colegas para Sempre 

Saiba tudo o que acontece na AFABAN em www.afaban.com.br  

Dia das Mães - Porto Alegre (03/05/2017)   
No almoço do Dia das Mães, as mulheres foram homenageadas 
com a apresentação do cantor Fabiano La Falce, encantando o  
público com lindas canções italianas.   

ENCONTRO DELAS 
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Diretoria Executiva: Presidente: Harry Emílio Marquardt Celular: (51) 99246-4065,  Relações Institucio-

nais: João Carlos Lampert Celular: (51) 99130-0706, Comunicação e Marketing: João Roberto Puricelli Celu-

lar: (51) 99254-9089, Financeiro: 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: 7.500 exemplares. 

 

 
 

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 natu-

ral e dos banhos em água termal. 

C O N V Ê N I O S 

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. 

Massolin de Fiori Escola de Idiomas 
 

 

 

 
Especializada em cursos de Italiano, Inglês 
e Espanhol. 
Saiba mais em www.massolindefiori.com.br  
ou (51)3217-2356 

 

 
 

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 

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 

Pousada do Serrano – Gramado/RS 
 

Aproveite o que há de melhor na Ser-
ra, como passeios, compras, gastrono-
mia e muito mais. O Apart-Hotel Pou-

sada do Serrano tem tudo para acomodar você e sua família, du-
rante sua visita a cidade de Gramado/RS. 
Consulte as condições especiais para associados com           
AFABAN Turismo. Rede de Hotéis Express 

 

 

 

 
 

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.  

M E L H O R   I D A D E 
Por Lisiane Maciel, Couche Terapeuta 

Quando chega a melhor idade, o mais importante é entender as mudanças 
que ocorrem, tratar de cuidar do corpo, da mente, das relações de amizade 
e afeição, bem como da sexualidade visando a obter os melhores benefícios 
possíveis. Inclusive, nos dias de hoje, a melhor idade, assume um papel 

importante na coletividade e na relação familiar. 
A qualidade de vida na melhor idade está associada ao lazer, que é indis-
pensável a qualquer cidadão, independente de sua idade. Dançar, praticar 
esportes, passear, se divertir, são atividades que não podem ser esquecidas 
durante a melhor idade, pois representam acima de tudo saúde. Dicas: 

 Ouça músicas; 
 Aprenda a dançar; 
 Toque algum instrumento; 
 Faça uma lista de hobbies; 
 Planeje sua rotina; 

 Faça viagens; 
 Leia uma ou duas horas diariamente; 
 Pinte e desenhe de acordo com sua 

imaginação; 
 Participe de atividades sociais; 

Viva! 

Mensalidade R$26,72 

mailto:afabanturismo@afaban.com.br

