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MENSAGEM
DA DIRETORIA
com satisfação que
encerramos mais um
a n o c o m m u i t a s
realizações. Foram dez
encontros no interior do
Estado, quatro em Porto
Alegre (Serraria), várias
oﬁcinas na sala de
convivência e em outros
ambientes externos.
Encontros mensais do grupo
Colegas para Sempre e o
Encontro Delas. Para
suprir atividades no
interior do Estado,
realizamos o convênio com
o SESC/RS, que
disponibiliza mais de
70 unidades no Rio Grande
do Sul, com atividades
físicas, sociais, culturais,
saúde entre outras, com
preços de mensalidades
especiais para associados e
abaixo do mercado. E
não podemos deixar de
registrar a coroação desse
trabalho, a realização do
2º ENAB, em Balneário
Camboriú/SC, em outubro
de 2019. Encontro que
ﬁcará na memória e nos
corações de todos que lá
estiveram conosco.

É

2º ENAB DE 20 A 25/10/2019 EM
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
um clima de verão, praia e de Norberto Baruﬀaldi Advogados Associados,
muita alegria, assim teve foi oportunizado exames de saúde e
N
início o 2º ENAB. Os associados esclarecimentos sobre processos judiciais.
e familiares foram recepcionados ao
som de um saxofonista com muito
espumante para brindar e marcar o
encontro, onde todos participaram com
muita disposição, dançando e cantando
ao som de musicais que embalaram e
marcaram especialmente o evento. O
mezanino do Mercury Hotel ﬁcou
tomado pela festa, a ponto de contagiar
a todos, inclusive os demais hóspedes do
hotel. Elogiado muito pelos sócios, com
localização à beira mar e uma excelente
infraestrutura e ótimas refeições, o
hotel agradou plenamente, o que nos
deixou felizes pelo acerto nos critérios
de escolha. Já na abertura do evento,
o palestrante motivacional senhor Ainor
Lotério, com brilhante performance,
apresentou, divertiu e emocionou os
participantes com sua mensagem
desenvolvida especialmente para nosso
público, surpreendendo a todos quando
fez a entrada pedalando uma bicicleta.
No circuito da saúde, promovido pela
equipe da Cabergs, e na orientação
jurídica oferecida pelo escritório

Outras atividades como o despertar do
corpo com a utilização da praça, em frente
ao hotel, e o Qigong exercício que
possui a ﬁnalidade de estimular e melhorar a
circulação da energia do corpo. Foi um
sucesso! O despertar da mente, orientada
p e l a e d u c a d o r a J é s s i c a
Finger, abordou a questão de se viver
intensamente o presente. Mas, é claro que não
poderia faltar a diversão, com dois jantares
bailes organizados um em comemoração aos
30 anos da AFABAN e outro com a temática
da Oktoberfest, festa
típica da cidade.
Nos dois eventos
os dançarinos
se divertiram por
horas, e aproveitaram
com empolgação
criando um clima
Participantes do 2ºENAB, curtindo
de muita alegria. a Pç. Alm. Tamandaré à beira mar
A AFABAN se sente gratiﬁcada com o retorno
recebido por parte dos associados, que se
manifestaram e até exigiram a realização da
terceira edição do Encontro.
Então, que venha o 3º ENAB!

Já estamos programando
2020, e dentre as atividades,
o 3º ENAB.

Abraço a todos,
Diretoria Executiva
da AFABAN
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Participamos a Vera e eu desde o primeiro ENAB. Foi
uma agradável surpresa pela organização e engajamento
do pessoal responsável pelo evento.
Quando terminou o primeiro, já estávamos na ﬁla para o
2º ENAB que conseguiu superar em muito positivamente
ASSOCIADO ARNO
FEIJO GARCIA E ESPOSA
VERA LUCIA P. GARCIA
o 1º ENAB.
Desde já, agradeço muito pelos eventos e já estamos nos preparando para
o 3º ENAB. Que Venha o 3º ENAB!
Um grande abraço a todos!
Arno & Vera

ESTATÍSTICA DO
FEEDBACK DO
2º ENAB

REUNIÃO DOS CONSELHOS
CONSULTIVO E FISCAL
DA AFABAN
Em 20 de novembro, aconteceu a Reunião dos
Conselhos Consultivo, Fiscal e Diretoria
Executiva da AFABAN. Nessa oportunidade,
foram apresentadas as atividades desenvolvidas
durante o triênio, com ênfase no ano de 2019.
Junto aos assuntos, as próximas eleições também
foram objetivo de análise inicial. As informações
para o pleito serão divulgadas posteriormente,
através de e-mail, pelo site e no próximo
Informativo, por isso ﬁque atento e participe.

As avaliações recebidas dos participantes do Encontro foram
muito importantes, e gostaríamos de compartilhar com
os associados alguns resultados.
1) Avaliação do Hotel
Diretoria Executiva e Conselhos Consultivo e Fiscal

VISITAS ÀS SEDES
DO SESC/RS

A

2) A programação e o Evento

3) Qual duração ideal para os ENAB’s?

Diretoria com o objetivo de divulgar, junto a seus
associados a parceria, visitou sedes do SESC/RS,
para conhecer os serviços prestados e a sua infraestrutura
especíﬁca de cada unidade. O objetivo da Diretoria é
continuar com as visitas pelo interior, que terá como
próximo destino a região das Missões, divulgando
posteriormente as unidades e atividades para os sócios
do interior, conheçam e desfrutem dessa importante
parceria planejada e formalizada para que mais
associados possam ter acesso na sua própria cidade.

Unidade SESC/RS
Passo Fundo

Unidade SESC/RS
Santa Maria

Unidade SESC/RS
Rio Grande

Unidade SESC/RS
Tramandaí

Para saber mais sobre as unidades do SESC/RS,
acesse https://www.sesc-rs.com.br.
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No dia 04 de dezembro foi organizado o
Almoço especial de encerramento do ano.
Com mais de 350 pessoas entre associados,
familiares, amigos e parceiros, o cardápio, a
alegria e a descontração foram marcantes,
contagiando a todos numa inesquecível festa. Animado e prestigiado por grupos
de associados oriundos de diversos lugares, como Balneário Camboriú/SC, Rio
Grande, Pelotas, Camaquã, Santa Maria, e contando ainda com a participação
sempre signiﬁcativa de sócios de Porto
Alegre e da Grande Porto Alegre.
Aproveitamos para agradecer a todos e
desejar que no próximo ano nos
reencontremos nesse clima de alegria e com
muita saúde.

SÓCIA HOMENAGEADA
o almoço de ﬁnal de ano, a Diretoria
da AFABAN, representada pelo
Presidente Sr. Harry Emilio Marquardt,
homenageou a associada Sra. Clara Silveira
Gaspary, pelos 100 anos completados no
dia 20 de setembro de 2019. Aproveitando
a oportunidade os irmãos gêmeos Auro e
Alvaro Nunes da Silva
de Cascavel/PR,
ﬁzeram uma bela
homenagem com
mensagem dirigida a
dona Clara, lembrando S r a . C l a r a S . G a s p a r y,
dos tempos em que os irmãos Auro e Alvaro Nunes
e o Presidente da AFABAN
compartilharam de Sr. Harry Marquardt.
seu convívio.

N

ENCONTRO DELAS
s atividades no Encontro Delas
desse quadrimestre contaram
com temas variados. Em agosto,
foi realizada uma oﬁcina de
introspecção sobre autoimagem e
evelhescência, com a facilitadora do
programa Maturidade Ativa do
SESC/RS, Jéssica Finger. No mês de
setembro, foi proporcionado várias
atividades holísticas, em um
ambiente lindo e com uma energia
maravilhosa. Já no mês de outubro,
com a Dra. Lisiane Santos,
nutróloga da Cabergs, realizou um
bate-papo sobre a saúde da mulher.
E para ﬁnalizar o ano, em novembro,
o Encontro Delas realizou um
passeio, inesquecível, na Serra
Gaúcha.

A

Então venham participar desses
encontros. Acompanhem as datas pelo
calendário.

Encontro de Novembro:
Passeio na Serra Gaúcha

COLEGAS PARA
SEMPRE

ALMOÇO SEMANA FARROUPILHA NO DIA 17/09/2019
Comemorando a Semana Farroupilha, a
Diretoria e os Conselheiros participaram
do Almoço no Piquete do DTG Marca
Gaúcha, no Acampamento Farroupilha.
Um encontro para homenagear o Estado
e o povo gaúcho.

ENCONTROS COM
ASSOCIADOS
DO INTERIOR E
FORA DO ESTADO
Os encontros realizados no interior do
RS e fora do estado são programados
em conjunto entre a Diretoria da
AFABAN e os representantes das
cidades que buscam a realização desses
eventos.

ão encontros para compartilhar
informar e atualizar os
participantes com assuntos de
interesse dos aposentados. Trocar
ideias, interagir e proporcionar
relação entre os colegas, agregar
novos sócios, sempre com objetivo
de colocar a entidade a disposição
dos associados. Após as reuniões,
em datas previamente comunicadas,
ocorrem almoços de confraternização, no salão de festa do edifício ou
em restaurantes próximos da
AFABAN.
Conﬁra no Calendário de Atividades
2020 da AFABAN, as próximas
datas dos encontros.

S

Passo Fundo/RS

São Paulo/SP

Rio de Janeiro/RJ

Essas reuniões objetivam reunir os associados para
confraternizar e comentar assuntos relevantes de
interesse da categoria. Participe destes momentos!

Santa Maria/RS

Encontro de Dezembro: Palestra com
Reikiana Mahrília Conde Albite

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

03

AGENDE-SE

Almoço de Aniversário
Dia: 1º de abril de 2020 (quarta-feira)
Hora: a partir das 12h
Local: Centro Social do Banrisul
(Est. da Serraria, 3.100)

Calendário de Atividades 2020
Almoços no Centro
Social do Banrisul

IMPORTANTE

Juntos estaremos mais próximos
Unidos somos mais fortes
Caro Associado: para que a AFABAN consiga informá-lo
sobre os assuntos e atividades desenvolvidas, mantenha seu
cadastro atualizado (endereço, telefone, e-mail), pois assim
estaremos sempre conectados e você informado!
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/.

01 de Abril
Comemoração do
Aniversário da AFABAN
06 de Maio
Dia das Mães
05 de Agosto
Dia dos Pais
02 de Dezembro
Natal

Grupo Colegas
para Sempre
(segunda 3ªfeira
de cada mês)
10 de Março
14 de Abril
12 de Maio
09 de Junho
14 de Julho
11 de Agosto
Setembro a Deﬁnir
06 Outubro
10 Novembro
08 Dezembro

Reuniões / Almoços no Interior
e Litoral do RS e Outros Estados
1º Trimestre
Jan / Fev / Mar
2º Trimestre
Abr / Mai / Jun

3º Trimestre
Jul / Ago / Set
4º Trimestre
Out / Nov / Dez

Encontros Delas
(última 5ªfeira
de cada mês)

26 de Março
30 de Abril
28 de Maio
25 de Junho
30 de Julho
27 de Agosto
24 de Setembro
29 Outubro
26 Novembro

Mais informações acesse
w w w. a f a b a n . c o m . b r, l i g u e
(51)3254-7300 ou envie mensagem
pelo whatsapp (51)99254-7056.

TURISMO
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.

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.

=>7 diárias em apto duplo:
*R$990,00 (parcelado em até 4x).
*Valores exclusivos para associados e sujeitos a alterações.

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

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

CONVÊNIOS
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.

PLANO
VIVO ILIMITADO
٧ 10GB DE INTERNET
٧ LIGAÇÕES ILIMITADAS
٧ PARA TODO BRASIL
٧ SMS A VONTADE

APENAS R$130

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.

Diretoria Executiva: Presidente: Harry Emílio Marquardt Celular: (51) 99246-4065,
Expediente Diretor:
João Carlos Lampert Celular: (51) 99130-0706, Diretor: 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: 3.000 exemplares.
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