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Almoço em Comemoração
aos 30 Anos da AFABAN
No dia 03 de abril comemoramos os 30 Anos da AFABAN. Além de
marcante, aﬁnal são três décadas de união, representatividade e parceria,
foi emocionante poder compartilhar com os associados, familiares,
amigos e parceiros essa data tão especial.
Neste evento a Diretoria destacou a longa jornada, a criação de parcerias e atividades com várias entidades, sempre com o
objetivo de proporcionar aos associados e familiares, integração, conhecimento e lazer, no âmbito de Porto Alegre,
interior e fora do Estado.
Com muita alegria, animação e emoção,
embalados pelo som da Banda Evema,
os participantes e delegações do interior
divertiram-se dançando por horas.

A AFABAN foi homenageada pelos parceiros
Cabergs Saúde e Grupo Life Brasil, do qual
recebeu uma placa parabenizando pelos 30 anos.
‘‘A festa dos 30 anos da AFABAN, foi com emoção e encantamento. Vai deixar a marca de uma
administração que só faz bem aos aposentados. Foi um evento muito bem organizado e com a
presença maciça dos colegas do interior e capital.’’
‘‘Me orgulho em fazer parte do conselho consultivo e poder dar uma pequena contribuição ao
incansável trabalho dessa diretoria. Hoje somos uma associação madura e respeitada. Vamos
continuar com muito trabalho para o bem de todos.’’
Grande abraço, Afonso Immich.
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Afonso Immich
São Leopoldo/RS
Conselheiro
Consultivo

Faça parte dessa festa! De 20 a 25 de Outubro

em Balneário Camboriú

Está chegando a hora de reencontrar e abraçar amigos e
colegas, na deslumbrante Cidade de Balneário Comboriú/SC.
A hospedagem será no Mercure
Hotel, à beira mar, onde o participante
desfrutará de muito conforto, lazer
e momentos inesquecíveis.
O Pacote Inclui: 5 diárias / 4 almoços
e 5 jantares / Atividades de saúde e
recreação / Atividades livres / Baile de
30 Anos da AFABAN / Festa temática
da Oktoberfest / Palestras / Transporte
ida e volta (POA-Bal. Camboriú|Bal. Camboriú-POA)

O Hotel dispõe: Academia / Jacuzzi / Wi-ﬁ / Sauna /
Piscinas térmicas (interna e externa) / Sauna / Solário /
Ambientes climatizados / e muito mais.
Valores e Formas de Pagamento:
(p/ pessoa - associado e dependentes)
À vista: R$1.950,00
Parcelado:
Informações e Reservas:
02x R$985,00
(51)
3254-7300 / 3224-5070
04x R$498,00
whatsapp
(51)99254-7056
06x R$335,00
afaban@afaban.com.br
08x R$254,00
Juntos estaremos mais próximos.
10x R$205,00
Para não sócio, consulte.

Unidos somos mais fortes.

SAIBA TUDO O QUE ACONTECE NA AFABAN EM WWW.AFABAN.COM.BR OU FACEBOOK.COM/AFABAN
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PALAVRA DO ASSOCIADO

ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Hoje, aos 89 anos de idade, gozando de boa saúde
graças a Deus, residindo no Litoral. Recordo com
satisfação muitas das boas ocorrências registradas
através dos anos de atividades em Agências variadas.

N

o dia 28 de maio aconteceu a Assembleia Geral
Ordinária, para prestação de contas da Associação
relativo ao exercício 2018. Foram apresentados aos
associados o Balanço Anual, os Demonstrativos de Receitas e
Despesas, entre outros relatórios e os Pareceres dos Conselhos
Consultivo e Fiscal. A prestação de contas foi aprovada por
unanimidade e está disponível no site da AFABAN.

Contos de Walter Suchy

E

m Santa Maria, onde exercia a função de
Contador da Agência, certo dia, ao entardecer
conduzia o Gerente no meu DKW, pela avenida
da Catedral no Centro, quando em nossa frente pulou
um Brigadiano com revólver na mão, gritando: ‘‘É
uma ocorrência policial, quero uma carona para
perseguir bandidos perigosos. Sigam em frente’’. O
Gerente saltou do carro com intenção de chamar a
polícia, se necessário fosse, pois era notório o estado
de embriaguês do Sargento. Sentado ao meu lado, logo
senti o bafo de álcool. De imediato fui arquitetando
um plano para me livrar do carona. Uma luz surgiu,
quando segui em direção a um Quartel do Exército
existente no Centro. Parando em frente do portão, falei:
‘‘O senhor é uma autoridade, os bandidos são perigosos,
pede reforço do Exército!’’. Final feliz, o homem
entrou no portão e eu me mandei.

Associados, Conselheiros e Diretores

No mesmo dia, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária,
para aprovação das mudanças sugeridas para o atual Estatuto
Social da AFABAN, conforme proposição da Diretoria Executiva.
As alterações no Estatuto da Associação foram aprovadas
por unanimidade e estarão disponibilizadas no site, assim
que registrada em cartório para todos os efeitos da lei.

MIGRAÇÃO FUNDAÇÃO BANRISUL

V

isando elucidar o tema sobre o processo de migração da
Fundação Banrisul e proporcionar uma reﬂexão sobre a
decisão e repercussão, o Escritório de Advocacia Norberto
Baruﬀaldi Advogados Associados, em parceria com a AFABAN,
realizaram encontros com os aposentados das regiões de
Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Florianópolis.
O Diretor de Relações Institucionais, João Carlos Lampert,
foi representando a AFABAN, nas cidades visitadas.

Q

Caxias do Sul
Pelotas

Santa Maria

SEGURO DE VIDA: Emissão de Certiﬁcados
Se você está entre os que têm seguro de vida pela CABERGS,
poderá emitir ou consultar seus certiﬁcados dos Seguros da ICATU
através do site: www.meusdocumentos.com.br. Para isso, informe seu
CPF e senha. Caso seja seu primeiro acesso, cadastre uma senha
mediante inserção do CPF.
Para mais informações ligue para CABERGS Corretora
nos telefones (51)3262-9251 / 3262-9254 e 3262-9258.
Mas, se o seu seguro de vida é com a AFABAN, ligue para
nós no telefone (51)3254-7300.

...

uando gerente em Ijuí, em tempo remoto, tive a
satisfação de receber a visita de um cliente,
que no inicio do mês, havia sido benefíciado
com o ﬁnanciamento de máquinas agrícolas. Agitado
e emocionado, deu-me uma alvissareira notícia: ‘‘Seu
Walter, acertei na mega-sena, o prêmio é altissímo, o
maior valor sorteado até hoje! Depositarei tudo aqui,
em minha conta corrente.’’ O que realmente foi
conﬁrmado. Uma bolada, que proporcionou a promoção
da Agência.
Wa l t e r S u c h y, f o r m a d o e m
Administração de Empresa (1951), no
banco foi Escriturário, Tesoureiro,
Contador, Gerente e Superintendente
Regional.
Associado da AFABAN, desde sua
fundação em 1989, foi o primeiro Diretor
Presidente nas Gestões 1989-1991 e 1997-1999.
Em homenagem ao ex-Presidente, a AFABAN
batizou a sua Biblioteca com o nome
Walter Suchy.

NOVO SITE DA AFABAN

D

e cara nova o site da AFABAN agora está mais acessível
de navegar, além de moderno e inovador. O novo visual,
interativo, pode ser acessado em todas as plataformas online e nos
sistemas Android e IOS.

Lá você irá encontrar noticias atualizadas, agenda
dos eventos, turismo, corretora de seguros e poderá
contatar conosco com muita facilidade.
Então, não perca tempo acesse www.afaban.com.br.

SAIBA TUDO O QUE ACONTECE NA AFABAN EM WWW.AFABAN.COM.BR OU FACEBOOK.COM/AFABAN
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Almoço em Comemoração
ao Dias das Mães

N

o dia 08 de maio, aconteceu o Almoço de Comemoração
do Dia das Mães, no Centro de Treinamento do Banrisul.
Com a presença de mais de cem participantes entre
associados, familiares, amigos e parceiros. O almoço foi todo
dedicado às mães, com homenagem proferida pelo Diretor de
Comunicação e Marketing, João Roberto Puricelli, e lindas,
emocionantes e animadas músicas ao som do Grupo Latino.

‘‘Não tenho palavras para descrever o maravilhoso
almoço pelo dia das mães. A cada novo encontro diversão
garantida, alegria redobrada e energias recarregadas.
Participar do convívio entre os colegas é uma honra.’’
Sonia Galle - Porto Alegre/RS

REFORMAS

E

m continuidade as reformas e adequações na sede da
AFABAN, iniciado pelo acesso aos elevadores, desde o andar
térreo, em agosto do ano passado (2018), agora concluiu-se as obras de
reformas nos 7º e 8º andares e concluídas também as melhorias
nos banheiros do 7º, 8º e 9º andares da Associação.
Os espaços destinados a convivência foram revitalizados, para
conforto dos associados, para realização dos encontros do Colegas
para Sempre e Encontro Delas, para realização de oﬁcinas (saúde,
bem-estar e lazer) e para reuniões e assembleias.
Nova distribuição dos andares:
7º andar: Diretores Presidente, de Relações Institucionais e de
Comunicação e Marketing, juntamente com a área de Comunicação e
Marketing, Atendimento Jurídico, Sala de Reuniões e Copa.
8º andar: Diretores Financeiro e Administrativo, juntamente com a
área Financeira, Recepção e Sala de Convivência.
9º andar: Corretora de Seguros e Turismo.

7º andar

8º andar

Sala de Convivência

COLEGAS PARA SEMPRE

C

om o objetivo de trazer assuntos do interesse
dos aposentados, o Grupo Colegas para
Sempre, toda segunda terça-feira de cada
mês, reúne-se mediante pauta antecipadamente
agendada. Participe!
No mês de fevereiro
os encontros versaram
sobre a Migração
da Fundação Banrisul.
Foram convidados alguns nomes para elucidar o
assunto, tais como o Advogado Dr. Ernani Peres
(do Escritório de Advocacia Norberto Baruﬀaldi), Sr.
Ricardo Morrone (Funcionário aposentado da FBSS área de Previdência e Financeiro) e Sr. Márcio
Kaiser (Funcionário ativo do Banrisul e Conselheiro
Deliberativo da FBSS).

ENCONTRO DELAS

E

m março deste ano, o
Encontro Delas completou
5 anos de convívio com
atividades personalizadas
às associadas da AFABAN.
Os diretores recepcionaram as participantes, 5os
an
e o Diretor de Comunicação e Marketing,
João Roberto Puricelli, falou da dedicação
da equipe de comunicação que sempre está
empenhada para realizar cada encontro,
buscando proporcionar novas experiências
como passeios e oﬁcinas, e conhecimentos
gerais com palestras.
O evento comemorativo aos cinco anos do
Encontro Delas, terminou com um lindo brinde,
dedicado a todas que fazem estes encontros
acontecerem.

Sala de Convivência

SAIBA TUDO O QUE ACONTECE NA AFABAN EM WWW.AFABAN.COM.BR OU FACEBOOK.COM/AFABAN
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AGENDE-SE
Almoço em Comemoração
ao Dia dos Pais
CARDÁPI

O:

Feijoada
Completa

Dia: 07 de agosto (quarta-feira)
Hora: a partir das 12h
Local: Centro Social do Banrisul
(Est. da Serraria, 3.100)
Juntos estaremos mais próximos
Unidos somos mais fortes

TURISMO
Apart-hotel Pousada do Serrano, em
Gramado/RS. Aproveite o que há de melhor
na Serra Gaúcha, como: clima, gastronomia
e lazer.

Apart-hotel Termal Intergravatal/SC,
categoria 5 Estrelas, é um lugar de
saúde, bem-estar e lazer.
O apart-hotel dispõe de: piscinas
térmicas (interna e externa), boliche,
cancha de bocha, trilhas/caminhadas,
bingos, cinema, churrasqueiras,
academia, sauna e muito mais.

Diárias a partir de *R$180,00
para até 04 pessoas, consulte
a AFABAN e saiba mais.

=>7 diárias em quarto duplo:
*R$940,00 (parcelado em até 4x).

Contato e Reservas: www.afaban.com.br - afaban@afaban.com.br - felipetur2010@ig.com.br
(51)3254-7300 / 3254-7317 / 3224-5070 - Whatsapp (51)99254-7056.
*Valores exclusivos para associados e sujeitos a alterações.

CONVÊNIOS
AGORA ACESSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS
A AFABAN em parceria com o SESC/RS oferece: Academia, Odontologia, Restaurante (do SESC), Cultura, Cursos, Palestras e
Oﬁcinas, Consulta Médica e Nutricional, Turismo e Programas em Grupos Orientados, todos produtos e serviços com descontos
exclusivos. Para usufruir, solicite a associação uma Declaração de Sócio, e apresente em uma unidade SESC/RS mais perto de você.
Com dúvidas, fale conosco no fone (51)3254-7300, pelo whatsapp (51)99254-7056, por e-mail afaban@afaban.com.br ou através
do site www.afaban.com.br.

Atendimento de urgência
e emergência com serviço
médico a domicilio. O atendimento abrange
somente as Cidades de Porto Alegre/RS e Curitiba/PR.

EXPEDIENTE

Valores vigentes até junho/2019:
Até 64 anos: R$36,00 (mensais)
A partir de 65 anos: R$72,13 (mensais)
Informações contate no (51)3254-7300.

Planos de telefonia móvel, que cabem no seu bolso. Consulte
as condições pelo telefone (51) 3254-7300, whatsapp
(51)99254-7056, site www.afaban.com.br ou no e-mail
afaban@afaban.com.br.
Conectados a você!

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
Gibeck Propp, 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: 3.500 exemplares.
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