
  

  

Apólices de Seguros - IPD 
Estipulante: Banrisul e Fundação Banrisul 
Administradora: Cabergs Seguros 
 Quando a Susep, há alguns anos, modificou a forma de atualizar os prê-
mios dos seguros, de acordo com a idade dos segurados, a Afaban obteve decisão 
judicial em favor de seus associados e manteve as condições das apólices dos 
seguros realizados anteriormente. 
 Há alguns meses, ainda em 2015, participamos de diversas reuniões com a 
Icatu e a Cabergs, onde a seguradora buscava fórmulas para modificar a cobran-
ça dos prêmios, assim como revisar o IPD (Invalidez Permanente Total por Doen-
ça). Observamos que eventuais alterações exigem concordância individual dos 
colegas. Todavia, manifestamo-nos no sentindo de que as propostas feitas não 
teriam nossa concordância.  
 Finalmente, obtivemos a informação de que a Cabergs conseguiu renovar 
as apólices com a seguradora por mais um período, mantendo as mesmas condi-
ções. 

É a Afaban trabalhando pelo seu Associado. 

Informativo dirigido aos Associados, publicado pela área de Comunicação da Afaban. 
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O escritório de advocacia Norberto Baruffaldi Advoga-
dos Associados, há mais de 15 anos atuando na defesa 
dos interesses dos aposentados e pensionistas, em sin-
tonia com a AFABAN, disponibiliza aos associados 
desta Entidade um trabalho sério e eficaz na defesa 

das causas, direitos e interesses de todos aqueles que procuram amparo jurídico. 
 A vasta experiência de seu sócio fundador, Dr. Norberto Baruffaldi, na 
condução de uma equipe de profissionais de diferentes gerações, promove sinergi-
a, troca de conhecimento e um espírito de determinação arrojado, visando a ado-
ção de soluções maduras e eficazes na defesa dos interesses de seus clientes. 
 Como parte do seu projeto de expansão, o escritório deu um importante 
passo ao inaugurar, no ano 2015, setor voltado ao atendimento de demandas 
trabalhistas, a partir do ingresso em seu quadro social do Dr. Miguel Vargas da 
Fonseca, especialista na área. A ampliação do raio de atuação, que abrange tam-
bém as áreas de Direito de Família e Suces-
sões, Direito Imobiliário,  Responsabilidade 
Civil, Contratos e assessoria negocial e pre-
ventiva, visa o aprimoramento no atendimen-
to de novos tipos de demandas e práticas 
jurídicas introduzidas pelo Novo Código de 
Processo Civil, em vigor desde 18.03.2016. 
Para maiores informações, acesse:  

http://www.norbertobaruffaldi.com.br  
www.facebook.com/nbaruffaldi 

ernani@norbertobaruffaldi.com.br 
   (51) 3395-3226 | 3395-3151 

EDITORIAL 
 
 A Diretoria Executi-
va da AFABAN,  com es-
ta edição especial, pre-
tende retomar a edição 
de seus Informativos, 
buscando resgatar este 
importante veículo de co-
municação com seus As-
sociados e Aposentados 
do Grupo Banrisul. Espe-
cialmente com aqueles 
que não dispõem ou não 
são usuários das mídias 
sociais, as quais a AFA-
BAN já vem utilizando há 
bastante tempo, mas 
que, sabemos, através 
dela não conseguimos 
chegar  a todos, como 
gostaríamos. 
 Desejamos assim, 
levar nossos cumprimen-
tos e agradecer a todos 
os nossos associados, 
pela confiança e fidelida-
de para com esta Associ-
ação, que há 27 anos 
vem, de forma abnegada, 
dedicando-se a defesa 
dos direitos e conquistas 
dos aposentados do Gru-
po Banrisul e promoven-
do encontros e atividades 
sociais para  confraterni-
zação e convivência. 
 
UNIDOS SOMOS MAIS 

FORTES. 
 
 

Um grande abraço. 
Diretoria Executiva 

Reunião Colegas para Sempre Out/2015. 
Presentes: Associados, Diretoria e Dr. Ernani 

Peres do Escritório Norberto Baruffaldi. 
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Plano de Saúde 
 

 Em janeiro de 2016, a Afaban foi convidada pela Cabergs a participar de uma reunião, juntamente com outras 
entidades representativas, para tomar ciência e avaliar os serviços e planejamento desenvolvidos pela Entidade. Apre-
sentaram, ainda, a intenção de cobrança das consultas médicas no ambulatório da Cabergs.   
 Nesta oportunidade, em defesa dos seus associados e dos aposentados, a Afaban, reivindicou que tal cobrança 
não fosse adotada, uma vez que impactaria ainda mais os aposentados, já onerados com descontos em suas folhas de 
pagamento.  
 A Diretoria da Cabergs, sensível ao pedido da Afaban, suspendeu a cobrança. No entanto, será cobrado do bene-
ficiário que não comparecer à consulta agendada. 

I R P F 
Importo Sobre a Renda  

Pessoa Física 
 
Muitos colegas estão preocupados pelo fato de estarem contribu-
indo com valores superiores aos 12% permitidos pela Receita 
Federal para efeitos de abatimento  do Imposto de Renda, ocasi-
onando aumento do referido imposto. 
A Afaban manteve contato com diversos profissionais da área 
tributária, entre eles Contadores e Advogados. Como até o mo-
mento a possibilidade vislumbrada é o Judiciário, o Escritório de 
Advocacia, parceiro da Afaban, Norberto Baruffaldi, preparou-se 
para atuar nessa área, concordando em reduzir seus honorários 
para os aposentados do Banrisul, especialmente aos associados 
da Afaban. 

 
 
 
 

 
A Corretora de Seguros AFABAN conta com 

uma equipe treinada, proporcionando ao associado e 
a seus familiares as melhores opções de Seguro nas 
mais diversas modalidades como: 

 

 Automóvel  
 Residencial 
 Empresarial 
 Vida  
 

 Concentre seus seguros na Afaban e conquis-
te descontos progressivos. Solicite cotação pelo tele-
fone: (51) 3254-7301 ou e-mail: afabancorreto-
ra@afaban.com.br. 

 

Em caso de sinistro, atendimento personalizado 24 
horas pelo telefone: (51) 9283-0057.  

 
 
 
 

Apart-hotel em Gramado  
 

 A Afaban, buscando ampliar a rede de convênios em 
Apart-hotéis, está negociando a aquisição de Cotas no Apart-
hotel Serrano em Gramado.  

Em breve, mais detalhes. 

 
A Afaban, juntamente com a 
Empresa Vivo Telefônica Bra-
sil S/A, disponibilizam Planos 

de Telefonia Móvel Empresarial, para Associados e familiares de 
todo o estado do RS. 
Adquira ou traga seu número para a Afaban e desfrute de pre-
ços especiais e com a melhor cobertura móvel do país. 

 

Afaban conectada ao Associado. 

 
 

PLANO DE BENEFÍCIO - PB1 
 
  A Diretoria da Afaban tem se 

empenhado em orientar e dar suporte aos associados 
a respeito dos planos de benefícios da FBSS. E com 
esse objetivo foram realizados, na sede da Afaban, 
várias reuniões a respeito do processo de desvincu-
lação, que teve uma presença expressiva de associa-
dos. Nestes eventos tivemos a participação do Sr. 
Sergio Luiz Scarpato, Diretor Administrativo da 
FBSS, e dos advogados Dr. Norberto Baruffaldi e Dr. 
Ernani Peres, além da própria Diretoria Executiva 
da Associação.  

  Para mais informações sobre 
assuntos de interesse, acesse o site da Afaban. 
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O De Bem com a Vida é um progra-
ma da Cabergs em parceria com a Afaban. São 
encontros de abordagens vivenciais com um 
bom bate-papo sobre qualidade de vida, condu-
tas benéficas e prazerosas para a saúde, incen-
tivando boas práticas de saúde física e mental 
buscando o autocuidado.  

O encontro contempla avaliação nu-
tricional e desenvolvimento de temas das áreas 
emocional, física, lazer, nutrição e atividades 
físicas, entre outros.  

Dentre as atividades desenvolvidas pela Afaban, destaca-se também a programação Sociocultural. 
Em  2015 participaram dos Eventos mais de 1000 associados. 

 
O Encontro Delas reúne mensalmente  
mulheres associadas, esposas de sócios e 
convidadas. Estes eventos buscam a inte-
gração de nossas associadas à Afaban.  
 

 
São oferecidas atividades 
como: palestras e oficinas 
com delicioso chá e passeios.  

 

Um  tempo só Delas. 

Almoço dos Associados em Porto Alegre 
 

Em 2015, os almoços aconteceram em abril (aniversário de 26 anos 
da Afaban), maio (mês das mães), agosto (mês dos pais) e dezembro 
(festa de final de ano). 
Estes almoços reuniram 
mais de 500 associados 
e convidados, propician-
do reencontros com cole-
gas e amigos.  

Acampamento Farroupilha 
A Afaban e seus associados participaram, em 
setembro de 2015, de 
uma churrascada pra 
lá de especial, no 
Acampamento Farrou-
pilha no Piquete do 
DTG Marca Gaúcha 
(Banrisul). A Afaban 
prestigiando a semana Farroupilha. 

Almoço dos Associados no Interior do RS e SC 
 

Com a finalidade de confraternizar com 
associados no Interior do Estado, a Direto-
ria da Afaban, juntamente com sócios da 
Capital, participaram dos almoços em 
Capão da Canoa, 
Nova Petrópolis, 
Santa Maria, 

Pelotas e Balneário Comburiú. Esses en-
contros estão sendo ampliados para mais 
cidades. 

 

Colegas para Sempre 
 
 
 

Encontros mensais reunindo associados, Direto-
ria e palestrantes, 
onde ocorre um bate
-papo de assuntos 
ligados à situação 
dos aposentados.   
Realizada sempre na 
segunda terça-feira 
de cada mês, conforme Calendário de Eventos, 
divulgado nas redes sociais da Afaban. 
 

Reunião de  Mar/2016 

 
O Coral da Afaban recentemente criado, é formado 
por colegas aposentados, oriundos do Coral Banri-
sul. Realizam apresentações nos eventos da Afa-
ban, como em Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas.  

As apresentações do Coral da Afaban, tornam os encontros mais que especiais, são 
únicos. 

Apresentação em Santa Maria/RS  
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Pensou em viajar?  

Fale com a Afaban Turismo e monte seu roteiro de viagens 
nacionais, internacionais, passeios e excursões.   

Faça sua cotação pelos telefones: (51) 3254-7312 / 3254-7317 
ou e-mail: afabanturismo@afaban.com.br. 

 

A Afaban oferece aos seus 
associados hospedagem no 
Gravatal, um complexo de 
saúde e lazer.  

O Condomínio Apart-Hotel Termal Intergravatal possui uma 
infraestrutura com piscinas de água mineral, quadras espor-
tivas, serviço de recreação e muitos outros.  
Para maiores informações, entre em contato com a Afaban 
Turismo.  

Apoio:   
 

Rede de Hotéis Express 
 

Novo convênio com a Rede de Hotéis Express, para 
hospedagem na Capital. 
Endereço dos Hotéis:  

 Aeroporto - Av. Farrapos, 4655 
 Rodoviária - Rua Garibaldi, 165  
 Centro - Av. Borges de Medeiros, 688  

 
Reservas diretamente na Afaban Turismo. 

 
 
 

Preços especiais  
para sócios.   

 

Associou Ganhou 

 
Para cada novo associado indicado, brindes especiais.  

Brinde para quem indica e brinde para quem se associa. 
Retorne a Ficha de Adesão anexa ou associe-se pelo Site da Afaban.   

Garanta seu brinde. 
 
 

Promoção por tempo limitado ou enquanto durar os estoques. 

Diretoria: Presidente: Harry Emílio Marquardt Celular: (51) 9246-

4065,  Relações Institucionais: João Carlos Lampert Celular: (51) 

9130-0706, Comunicação: João Roberto Puricelli Celular: (51) 9249-

0036, Financeiro: Ledir José Gamba Celular: (51) 9254-6684, Admi-

nistrativo: Neri Lixinski Celular: (51) 9254-6737. 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 mil exemplares. 


