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Em decorrência da pandemia da COVID-19, o atendimento presencial e o 
Calendário de Atividades da AFABAN de 2020, sofreram alterações. Assim, 
diante das medidas impostas pelas autoridades sanitárias, ora flexibilizando
ora restringindo as atividades em geral, em atenção a estas medidas a 
AFABAN procura adequar-se aos protocolos, atendendo de forma remota e 
sempre que possível de forma presencial, quando autorizado.

A partir de 01 a 19/06, estávamos atendendo de forma presencial e, diante de novo protocolo, reiniciamos atendimento 
à distância, conforme divulgado por e-mail, site e grupos de whatsapp. 

Relativamente as atividades, estamos reorganizando o calendário de eventos, eis que também dependemos de serviços
prestados por terceiros, como os almoços na Serraria, oficinas na sede da Associação entre outros. Assim que definidas
as novas datas dos eventos e atividades divulgaremos em todas as plataformas digitais.

MENSAGEM 
AO ASSOCIADO

MENSAGEM 
AO ASSOCIADO E ste ano de 2020 começou como 

qualquer outro ano, com as 
pessoas cheias de expectativas positivas. Mas após alguns meses 
do seu inicio, já  havíamos sentido que este ano seria muito 
diferente e não somente para alguns, mas para todo o planeta. 
Chegou uma pandemia, algo jamais pensado, onde nos obrigou a 
ficar em casa e a viver situações as quais nem imaginávamos. 
Forçou-nos a parar e, quem sabe, para muitos a repensar suas 
próprias vidas.

Esperamos que saiamos desse período seres humanos
 mais fraternos, porque acabamos percebendo que a vida é o nosso 
maior BEM.

Se cuidem e fiquem bem!

SUPEREDIÇÃOSUPEREDIÇÃO
JAN - JUN/2020JAN - JUN/2020

Muitos colegas têm realizado contato com a 
AFABAN, solicitando informações sobre

homologações judiciais dos processos que 
foram objetos de ‘‘acordo’’ decorrente da última
migração.

A AFABAN, após contato em 15/06/2020, foi 
informada pela Assessoria Jurídica da FBSS, que
o Judiciário, em virtude da pandemia, permanece

em recesso até o dia 29/06/2020. Por isso, está 
atuando exclusivamente em processos eletrônicos, 
que não contempla os acordos da migração. Assim, 
se não ocorrer novas prorrogações no recesso do 
Judiciário, poderá haver homologações e liberações 
de pagamentos a partir de Agosto de 2020.

INFORME SOBRE A FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIALINFORME SOBRE A FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
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A dica de saúde não poderia ser outra, se não as preocupações com a 
COVID-19. Abaixo, destacamos alguns cuidados, baseados no material 

da Secretária da Saúde* do RS.

como acontece o contágio:
»Gotículas de saliva; 
»Tosse; 
»Espirro; 
»Catarro;

como acontece o contágio:
»Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de 
mão;
»Contato com objetos ou superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

como se prevenir contra o vírus?
»A lavagem frequente das mãos é a principal 
recomendação para se prevenir;

»Higienizar as mãos com água e sabão por pelo menos 
20 segundos a cada vez;

»Esfregar os espaços entre os dedos, o dorso da mão 
e cavidades (dobras dos dedos e unhas), onde as 
bactérias podem se alojar, sem esquecer do polegar;

»Usar sabonete (apenas água é insuficiente para a 
higienização). Se não houver água e sabonete, usar um 
desinfetante para as mãos à base de álcool 70%;

»Evitar contato próximo com pessoas doentes; »Ficar em casa quando estiver doente.

cuidados em ambientes com aglomeração de pessoas:
»Em locais com grande  concentração de pessoas 
(transporte público, por exemplo), é preciso tomar
cuidados especiais;

»Preferencialmente, mantenha-se ao menos um metro de
distância de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando;

cuidados em ambientes com aglomeração de pessoas:

»Utilize máscara de proteção cobrindo boca e nariz; »Se tiver de tossir ou espirrar, cubra o rosto com o braço
dobrado (dobra do cotovelo). Isso evita que as secreções
do corpo entrem em contato com superfícies ou com 
outras pessoas.

»As mesmas recomendações valem para qualquer 
local fechado, como ambiente de trabalho;

álcool em gel: máscaras ao utilizar é necessário:álcool em gel: máscaras ao utilizar é necessário:
»O uso de álcool em gel 70% é uma
medida eficaz para higienização das
mãos. No entanto, deve ser considerada
uma segunda opção;

»Mantenha a máscara ajustada no rosto durante todo o tempo de uso. 
sem frestas entre a máscara e o rosto;

IMPORTANTE: o uso de máscara não dispensa as demais medidas 
de prevenção;

como se prevenir contra o vírus?

CORONAVÍRUS

COVID-19
CORONAVÍRUS

COVID-19Dica de saúdeDica de saúde

*FONTE: 
http://saude.rs.gov.br/coronavirus-prevencao
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Entre os dias 27 a 31 de janeiro de 2020, ocorreu o Fórum Social Mundial (FSM)
- População Idosa, Pessoas com Deficiência e Diversidades, em Porto Alegre. O
grande objetivo do evento foi promover discussões e reflexões sobre a população
idosa, para que se construa uma sociedade mais inclusiva e solidária.

Projeto: A Carta Chegou

Palestra: Envelhecimento Saudável 
Através da Atividade Física

Momento: Desafios de uma Associação de Aposentados 

A AFABAN como entidade de aposentados foi convidada à participar do 
FSM 2020, juntamente com a Cabergs. O fórum é um evento itinerante, a 
participação da Associação ocorreu em sua sede no dia 29/01/2020. Os temas
abordados neste dia foram: ‘‘Desafios de uma Associação de Aposentados’’ 
apresentação de Márcia Rigotto (Supervisora da área de Comunicação e 
Marketing da AFABAN). Após foi apresentado o projeto ‘‘A Carta Chegou’’ com
Eliane Tonello (psicóloga, escritora voluntária e embaixadora do IMAMA) e 
Amélia Passos (gestora do movimento Vento Livre) e finalizado com a palestra
‘‘Envelhecimento Saudável Através da Atividade Física’’ com Rafael Lima 
Lopes (Educador Físico e Fisiologista).

Em 2022, Porto Alegre receberá a 3ª Assembleia Mundial sobre Envelhecimento
da ONU.

N
Almoço de Verão em Capão da Canoa/RS

o dia 30/01/2020, ocorreu o primeiro Almoço no
litoral organizado pela AFABAN. O encontro

foi realizado no restaurante Tex Grill, em Capão da 
Canoa. Participaram do evento cerca de 80 pessoas, 
entre diretores, associados e familiares, com sorteio e 
distribuição de brindes em uma bela confraternização. 

AFABAN PARTICIPA DO FÓRUM SOCIAL 
MUNDIAL DA POPULAÇÃO IDOSA - FSM 2020

A AFABAN projeta realizar esses almoços anualmente,
em diferentes cidades do litoral. Este evento constará
no calendário de atividades da AFABAN, com previsão 
de realização na última quinta-feira do mês de janeiro.

Neste ano a AFABAN completou 31 anos. E
não poderíamos deixar em branco esse 
grande acontecimento. Agradecemos aos 
associados todo o carinho e confiança, pois
são vocês que nos motivam a realizar o 
nosso melhor trabalho. Queremos dedicar a 

...

você, associado da AFABAN, 
a confiança de permanecer 
junto nesta construção, para 
que sempre tenhamos um 
Associação forte e presente 
em sua vida.

Aniversário da AFABANAniversário da AFABAN
3 º  E N A B  - 
E n c o n t r o 
Nacional dos 
Aposentados 
do Banrisul

3 º  E N A B  - 
E n c o n t r o 
Nacional dos 
Aposentados 
do Banrisul

E m  r e c e n t e  r e u n i ã o  n a  A FA B A N , 
entre diretoria e representante da rede de 
hotéis Dall’Onder da Serra Gaúcha, foram 
avaliadas as condições para a realização do 
3º ENAB. Após amplas ponderações dos 
presentes, ficou acertada a apresentação de 
novas datas, uma vez que a data acordada seria 

em final de setembro de 2020. Em razão da pandemia e das 
orientações sanitárias, novos períodos estão sendo cogitados para 
este ano ainda ou para o ano que vem, pois a reabertura das 
atividades comerciais, como os hotéis, ainda são incertas e sofrem 
de várias restrições.

Sempre que novas possibilidades forem apresentadas, divulgaremos 
prontamente. O nosso empenho para a realização do 3º ENAB 
continua intenso e nossa motivação é inabalável, pois desejamos o 
mais breve possível compartilhar novos momentos especiais com 
todos associados e familiares.

AFABAN PARTICIPA DO FÓRUM SOCIAL 
MUNDIAL DA POPULAÇÃO IDOSA - FSM 2020



SAIBA TUDO O QUE ACONTECE NA AFABAN EM WWW.AFABAN.COM.BR OU FACEBOOK.COM/AFABAN                  04

TURISMO

Apart-Hotel Pousada do 

Serrano em Gramado/RS

Faça sua reserva com a AFABAN, no Apart-Hotel 
Pousada do Serrano, em Gramado/RS.

Quer aproveitar estadias aconchegantes, lindas 
paisagens e momentos deliciosos?

Então, desfrute de excelente gastronomia em um 
pouso acolhedor, no Centro de Gramado, próximo 
aos principais pontos turísticos  e os melhores 
restaurantes e bistrôs.

Lembrando que, para associado, tem quele
desconto especial!

O Apart-Hotel Termal Intergravatal, em Termas do 
Gravatal/SC, é um complexo de saúde, bem-estar e lazer. 
Onde você e sua família podem desfrutar de piscinas térmicas 
de água mineral, contato direto com a natureza, quadras 
esportivas, churrasqueiras, boliche e diversas atividades 
diárias para todas as idades.

Já disponíveis para reservas, 
os períodos do 3º quadrimestre 
(Setembro, Outubro, Novembro 
e Dezembro/2020).

Não perca tempo, e faça sua 
reserva com a AFABAN.

E-mail: felipetur2010@ig.com.br - afabanturismo@afaban.com.br - afaban@afaban.com.br
Fones: (51)3254-7300 / 3254-7312 / 3254-7317 | WhatsApp: (51) 99246-4427 (Felipe Tur) / 99254-7056 (AFABAN)

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/.

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!   
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CONVÊNIOS

Com a parceria AFABAN e SESC/RS, 
você pode desfrutar de academia,  
odontologia,  restaurante  (do Sesc),  

Para usufruir destes serviços, basta solicitar a AFABAN uma Declaração 
de Sócio e levar a uma unidade SESC mais próxima de você.

atividades culturais, cursos, palestras, oficinas, grupos orientados 
e muito mais.  

Através do convênio com a Ecco-salva - 
emergências médicas, o associado pode solicitar 
atendimento  de  urgência e emergência com 
serviço médico a domicilio. 

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

AFABAN & Ecco-Salva

Tabela de preços diferenciados e exclusivos para 
associados. Consulte e saiba mais.

DIRETORIA EXECUTIVA / CONTATO (DDD 51)
Presidente Harry Emilio Marquardt / 99246-4065
Diretor João Carlos Lampert / 99130-0706
Diretor João Roberto Puricelli / 99254-9089
Diretor Ledir José Gamba / 99254-6684
Diretor Neri Lixinski / 99254-6737

SUPLENTES
Arlindo Thomaz
João Ivo Corrêa
Luiz Joanei Santos Dorneles
Nelita Lourdes Corvo da Trindade
Sonia Maria R. Ribeiro Galle

  

CONSELHO CONSULTIVO
TITULARES
Alcides Polidoro Pérsigo
Antônio Roque Vanti Fávero
Clarimundo Gründmann
Edevir Weber
João Vanderlei Rozado
Vicente Krug do Espírito Santo
  

CONSELHO FISCAL
TITULARES
Getúlio Dorneles F. da Silva
Jorge Augusto de Souza Murari
Olavo Roque Frantz
Vilma Castaldello Busatto
  

Sede: Av. Otávio Rocha, 54 - 8º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90020-150 - Fone: (51) 3254-7300 - WhatsApp: (51)99254-7056 
E-mail: afaban@afaban.com.br - Site: www.afaban.com.br - Rede Social: facebook.com/Afaban. Tiragem: 3.000 exemplares.

SUPLENTES
Afonso Immich
Ernani Roque Pedersen
Gilberto Signori
Rafael Deodoro Klafke
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JUNTOS estaremos mais próximos.
UNIDOS somos mais fortes.

JUNTOS estaremos mais próximos.
UNIDOS somos mais fortes.

Fone: (51)3254-7300 | WhatsApp: (51)99254-7056.

Inscrições e reservas, estão sendo realizadas e confirmadas pela agência de turismo Felipe Tur - Viagens e Turismo.


