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Vagas
Serão 5 dias de divertimento com encontros, reencontros e muita emoção.

O QUE VAI TER NO 2º ENAB? 

• Cabergs (palestras, exames e avaliação nutricional)

• Jantar 30 Anos AFABAN (com o Show da Banda Som Maior)

• Jantar Oktoberfest (com Chope a vontade e cardápio típico alemão)

• Dia do Despertar (Mente / Corpo / Práticas Integrativas) 

• Atendimento Jurídico (Escritório de Advocacia Norberto Baruffaldi) 

• *Passeios Turísticos (mediante reserva no hotel) 

• Incluso 3 refeições diárias - café da manhã / almoço / janta (com bebida não alcoólica) **

• Translado (POA- Bal. Camború / Bal. Camboriú - POA)

Tudo isso e muito mais! 
Confira a Programação Completa na página anexa.

Quer fazer parte desta festa?

Então peça já sua reserva.

E não fique fora dessa!
*Passeios não inclusos no valor do pacote.
**23/10 dia livre, o almoço é por conta do participante.

PACOTE COMPLETO  (p/ pessoa - associado e dependentes)
 •  Com hospedagem (à vista): R$1.950,00

 

Para não sócio, consulte.

Parcelado até 10x: 
•  02x R$985,00
•  04x R$498,00

 

•  06x R$335,00
•  08x R$254,00

•  10x R$205,00

PACOTE ESPECIAL 1 (2 refeições diárias + programação do evento)
 •  Sem hospedagem: R$950,00 (parcelado em até 10x)

 
PACOTE ESPECIAL 2 (diária com 2 refeições + programação do dia)

•  Diária: R$200,00 
 

PROGRAMAÇÃO, INFORMAÇÕES E RESEVAS

•  Telefone: (51)3254-7300  • Whatsapp: (51)99254-7056 
 •  Email: afaban@afaban.com.br  • Site: www.afaban.com.br  
 



Carreta de Boi
Tosca,  forte e rude, com suas 

cambotas de ipê,
Quando a carreta de boi passa

De madrugada pela trilha pampeira,
A gauchada toda ouve o ranger indolente

De suas grandes rodas à ziguezaguear
 

À sua frente, três juntas de bois
De ‘‘cangáia’’ no cangote e canzil de guia
Com regeiras entrelaçadas entre orelhas,

Ao lado, de apezito segue, o carreteiro 
de guiada na mão a tirintear

Com pequenos golpes pra manter 
atenta a parelha sinuelo

 
No aproximar de seu destino, 

a fazenda
Desponta com suas verdejantes 

várzeas e banhados lindos,
Salpicados pela brancura 

das garças
E matizados pelos róseos 

colhereiros  
 

Sente-se o vento sulino, 
que nos trás até às ventas

O cheiro gostoso do capim cidreira
Que ao ranger da carreta, responde 

ao longe o quero-quero,
Com seu lindo canto, feito 

sentinela do pampa.  
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SESC/RS

A
parceria entre AFABAN e SESC/RS, está proporcionando aos 
associados  e seus dependentes serviços e benefícios muito 
atrativos. 

Os Diretores da AFABAN já visitaram diversas unidades do SESC/RS, tais 
como: Rio Grande, Pelotas, Tramandaí, Santa Cruz, Santa Maria, 
e Caxias do Sul.

Lucídio Garbinatto,  ingressou 
no Banr isu l  por  concurso  em 
2/06/1958, trabalhou nas agências de 
Ijuí, Iraí, Tenente Portela, São Borja, 
Pejuçara e Porto Alegre. Aposentou-se 
em 1º de janeiro de 1987, com 40 
anos, 1 mês e 2 dias de serviços 
prestados ao Banrisul.  

  
Econômicas pela Universidade de Cruz Alta, 
casou no ano de 1960 com a Sra. Iolanda Blum 
Garbinatto, na Cidade de Ijuí, onde tiveram 4 filhos.   

Natural de Cruz Alta/RS, formado em Ciências

O associado escreveu o poema em 1983 quando 
trabalhava  na agência de São Borja.

PALAVRA DO ASSOCIADO

ENCONTROS COM OS ASSOCIADOS DO 
INTERIOR E FORA DO ESTADO

N os meses de junho, julho e agosto, a Diretoria da AFABAN visitou
os associados do interior, litoral e fora do estado.  

Foram encontros com aquele bate-papo pra lá de especial, assuntos de 
interesse dos aposentados, sempre  acompanhado de muita 
animação e novidades.

Nestas reuniões, a Diretoria informa sobre as vantagens e benefícios que
a AFABAN está disponibilizando aos associados e familiares, como o 2º 
ENAB, a parceria com o SESC/RS e outros, além de sempre ouvir as 
reivindicações dos colegas.

É gratificante para a Associação estar perto dos colegas e amigos, relembrar
velhos tempos e trocar novas experiências. 

Então, quer um encontro aí em sua Cidade? Fale conosco, 
junte seu grupo e vamos concretizar essa iniciativa!

Juntos estaremos mais próximos
Unidos somos mais fortes

Juntos estaremos mais próximos
Unidos somos mais fortes

Rio Grande

Garibaldi

Caxias do Sul

Tramandaí

Bal. Camboriú

Pelotas

Santa C. do Sul

Santa Maria

A Sede de Caxias do Sul, localizada no Centro da cidade, fica na Rua 
Moreira  Cesar, 2462, contando com Teatro, Biblioteca, Restaurante Ginásio 
Poliesportivo, Academia, Pousada  e Sesc Games (jogos recreativos e 
eletrônicos). A Unidade desenvolve ações de cultura, esporte,  lazer e turismo,  
Iniciação  Esportiva, além dos Programas Sesc Maturidade Ativa e Sorrindo 
para o Futuro.

O Programa tem como objetivo promover a 
qualidade  de vida e o envelhecimento ativo de  
pessoas com idades a partir de 50 anos.

PROGRAMA SESC - MATURIDADE ATIVA

Os encontros acontecem na AFABAN sempre 
às quartas-feiras, nas terceiras semanas de cada mês.

Oficina de Dança

Acompanhe a agenda do
Maturidade Ativa em
Facebook.com/Afaban 

Caxias do Sul

Para aproveitar tudo isso, 
solicite a AFABAN uma
Declaração de  Sócio e 
l eve  a  uma unidade  
SESC/RS, juntamente
com RG e comprovante 
de residência .

Bate papo sobre Afetividade
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ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS

N
o dia 07 de agosto comemoramos o Dia dos Pais, com 
a tradicional feijoada, elaborada pelo Chef Adenir Waithers, 
da Cabergs. 

Um dia ensolarado onde os associados, juntamente com suas famílias 
e amigos, puderam desfrutar de boa comida e música animada 
ao som do Grupo Latino.  

Os pais foram homenageados com uma emocionante 
mensagem, proferida pelo Diretor Neri Lixinski.

COLEGAS PARA SEMPREENCONTRO DELAS

tradicional Encontro Delas, sempre trás novidades 
para as associadas e suas convidadas.   O

No mês de julho, foi uma Oficina de Tai Chi, 
ministrada pela Terapeuta Integrativa em Artes Orientais, 
Moraine Brum. 

ED Julho/2019

Você pode acompanhar tudo o que rola na AFABAN
(vídeos, transmissões ao vivo e fotos), na rede social
https://www.facebook.com/Afaban/. Segue a gente lá!

A
s reuniões do Grupo Colegas para Sempre, acontecem
com objetivo de bater aquele papo, trocando ideias e
esclarecendo dúvidas.    

Sempre às segundas terças-feiras de cada mês, organizadas
pela Diretoria com a colaboração dos associados e pautas
variadas.    

Com sua participação 
ficamos mais fortes e 
unidos.   

CPS Junho/2019

CPS Maio/2019

ab nafA
ab nafA

Em 2016, no mês de junho ocorreu a 1ª Festa Junina da AFABAN, e assim vem acontecendo 
anualmente, há três anos. Este ano, a festa foi agregada a data do Maturidade Ativa, com o tema relativo 
a festividade, além dos quitutes típicos do período, músicas tradicionais, quentão e muita animação. 
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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: 7.000 exemplares.E X
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AGENDE-SE

Almoço de Natal
Dia: 04 de dezembro (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

3anosanos

Calendário de 
Atividades 2019/2

Mais informações em www.afaban.com.br, 
(51)3254-7300 ou (51)99254-7056.

*Valores exclusivos para associados e sujeitos a alterações.

Apart-hotel Termal Intergravatal/SC,
categoria 5 Estrelas, é um lugar de 
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. 

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

Aproveite o que há de melhor na Serra, como passeios, 
compras, gastronomia e muito mais. O Apart-Hotel Pousada 
do Serrano, no centro de Gramado, tem tudo para acomodar
você e sua família.

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

CONVÊNIOS

Atendimento  de  urgência 
e emergência com serviço

Informações contate no (51)3254-7300.

médico a domicilio. 

Valores vigentes para associados e dependentes: 
Até 64 anos: R$38,72 (mensais)
A partir de 65 anos: R$77,43 (mensais)

O atendimento abrange somente as Cidades de Porto 
Alegre/RS, Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ. 

AFABAN e VIVO, disponibilizam aos associados 
Planos de Telefonia Móvel com preços atrativos.

Você já fez sua simulação?

Para isso, envie uma foto de sua  
fatura atual para AFABAN, assim 
será oferecido o plano com 
melhor custo e mais benefícios.

www.afaban.com.br - afaban@afaban.com.br felipetur2010@ig.com.br 
(51)3254-7300 / 3254-7312 / 3254-7317 /  Whatsapp (51)99254-7056. TURISMO

٧ 10GB DE INTERNET
 LIGAÇÕES ILIMITADAS٧
 PARA TODO BRASIL٧
 SMS A VONTADE٧

 

PLANO 
VIVO ILIMITADO

APENAS R$130

Dúvidas ou sugestões, fale conosco no telefone (51)3254-7300, 
whatsapp (51)99254-7056, por e-mail afaban@afaban.com.br 

ou pelo site https://afaban.net/contato/.

IMPORTANTE
informá-lo sobre os assuntos e atividades desenvolvidas, 

Com a parceria AFABAN e 
SESC/RS, você pode desfrutar 

de academia,  odontologia,  restaurante 
(do Sesc), atividades culturais, cursos, palestras, 
oficinas, grupos orientados e muito mais.  
Para usufruir destes serviços, basta solicitar a AFABAN 
uma Declaração de Sócio e levar a uma unidade SESC 
mais próxima de você.

Caro Associado: para que a AFABAN consiga 

mantenha seu cadastro atualizado (endereço, telefone, e-mail), pois 
assim estaremos sempre conectados e você informado!   


