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Emoção e surpresa no Jantar de Confraternização 
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ílll 
Registro dos momentos iniciais do Jantar de 

Confraternização, com o salão lotado, e do espaço 
B E G , que surpreendeu e emocionou a todos. Leia 
nas páginas 2e 3 

O Ano Novo está chegando... 
O início da nossa gestão, em abril 

de 2016, se deu com muita alegria, 
disposição e vontade de fazer dife
rente. Assumimos com o propósito de 
aproximar cada vez mais o afabeguia-
no da Associação e fortalecer os laços 
de amizade. E nossas ações caminham 
nessa direção, buscando contribuir 
com dias melhores e mais alegres para 
nossos associados. 

Entendemos que um ano só pode ser 
bom se cada um estiver bem consigo 
mesmo e com os outros, especialmen
te com a família e amigos. Por isso, ao 
iniciarmos um Novo Ano não podíamos 

deixar de lembrar que está dentro de 
cada um a capacidade de fazer diferen
te, de ser diferente. Que no ano que se 
inicia cada afabeguiano possa viver e 
compartilhar mais amor. Que cada dia 
seja guiado pelas mãos de Deus, emba
lado por doces canções, repleto de paz 
e, principalmente, de saúde e disposição 
para encarar os desafios da vida. Pense 
positivo e coloque um sorriso no rosto 
em cada dia de 2017. Acredite. Pois 
como disse sabiamente Cora Coralina 
em um de seus poemas "O importante é 
semear, produzir milhões de sorrisos de 
solidariedade e amizade. Procuro seme-

Formandos 

Guilkeme Hiiário dos Santos 
Técnico e Planejamento Turístico • IFG 

Raphaek Pires Teodoro 
Direiío • LFG 

Viviane Batista de Magalhães Pereira 
Medicina-PVC-GO 

Parabéns aos fomiandos Guilherme 
Hilário dos Santos, filho do afabeguiano 
Oscar Hilário dos Santos e Solange Apa
recida Silva Santos; Raphaela Pires Teo
doro, filha da afabeguiana Maria de Assis 

Teodoro Pires e José Moreira Pires; e Vt-
viane Batista de Magalhães Pereira, filha 
do afabeguiano Tomaz de Aquino Pereira II 
e Marta Batista Pereira. A eles os votos de 
sucesso nessa nova etapa de suas vidas. 

ar otimismo e plantar sementes de paz e 
justiça. Digo o que penso, com esperan
ça. Penso no que faço, com fé. Faço o 
que devo fazer, com amor. Eu me esfor
ço para ser cada dia melhor, pois bonda
de também se aprende. Mesmo quando 
tudo parece desabar, cabe a mim decidir 
entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir 
ou lutar; porque descobri, no caminho 
incerto da vida, que o mais imporianie 
é o decidir." 

A todos os afabeguianos e suas fa
mílias um feliz Ano Novo!!! 

Diretoria da Afabeg 

Novos Associados 
Aparecida Rodrigues de Souza, 

Cleide de Fátima Oliveira Tosta, Ed-
sonia Maria Silva de Paula. Elaine 
Chaves de Lima, José Elias da Silva, 
Klayton Silva Vasconcelos, Lei la Men
des Dias, Margarida Nazaré Soares de 
Carvalho, Marise de Souza Guedes, 
Vera Lúcia de Brito e Wagner Rodri
gues Júnior são os mais novos inte
grantes da família afabeguiana. A eles 
nossos votos de boas-vindas. 



Emoção e surpresa 
no Jantar de Confraternização 

U m espaço reservado a um peque
no "Memorial do B E G " surpreendeu, 
encantou e emocionou os afabeguianos 
que participaram do "Jantar de Con

fraternização" realizado no dia 09 de 
dezembro, no espaço Mansão Cristal. 
O encontro realizado anualmente sem
pre buscou encantar os associados com 
decoração primorosa, animação artís
tica, sorteio de brindes, aliado a um 
espaço onde todos possam conversar 
e relembrar bons momentos dos tem
pos de B E G . Com cerimonial de Maria 
Assunção, a animação ficou por conta 
da banda Realce, que conseguiu, numa 
mistura de ritmos, lotar a pista de dan
ça. E sempre uma verdadeira "roda de 
amigos". 

Mas este ano a Associação ino
vou ao inserir na programação uma 
apresentação em laser de imagens 
que remetiam ao Banco e um espa
ço B E G criado com totem, imagens, 
equipamentos, entre outros, que f i
zeram aflorar emoções indescritíveis 
nos presentes. O associado Martinho 
parabenizou a Diretoria pelo "mara

vilhoso jantar de confraternização e 
também pela sábia e belíssima ideia de 
recordação do B E G , que deixou todos 
encantados e saudosos". A o registrar 

aplausos pelos 
momentos de 
satisfação pro
porcionados na 
confraternização, 
o afabeguiano 
Garibalde Proto 
c o m p l e m e n t o u 
dizendo ter sido 
" s e n s i b i l i z a d o r 
o encontro re
produzindo mo
tivante painel es
culpindo a marca 
B E G , aflorando 
jmbranças e 

sentimentos sau
dosistas, laços de 

integração, amizade, leveza da alma 
que floresce o coração, descontração, 
recordações etc, qual nos tempos idos 
de efetiva labuta funcional. Assim, ao 
declinar nossos cumprimentos a tan
tos quantos nos possibilitaram usu
fruir desse agradável momento, supli
camos a Deus os ilumine e guarde na 
senda benfazeja dos propósitos que se 
lhes reservou o Criador. Parabéns!" 

Falando em nome da Diretoria, 
Reginaldo Machado, , lembrou que a 
continuidade do B E G se dá através da 
Afabeg e sobre a importância de forta
lecer a Entidade. Registrou, também, a 
a satisfação por ter, mais uma vez, con
seguido proporcionar esses momentos 
aos afabeguianos e, em especial, pela 
surpresa e emoção despertados pela 
iniciativa do espaço B E G . "Fizemos 
pelos afabeguianos. Nada poderia nos 
proporcionar mais alegria do que vê-
-los contentes. Que Deus continue nos 

Expediente 

iluminando para fazer cada vez mais", 
disse. 

No sorteio de brindes foram con
templados Oscar Rodrigues Alves 
(cesta produtos natalinos), Cleusa dos 
Santos Lima Ferreira (celular). L i a 
Maria Perpétuo F. Borges (forno mi-
cro-ondas), Antônio Cândido R Castro 
(climatizador) e Edilson Correia Soa
res ( T V Smart 40"). 

Veja alguns flashes do encontro. 
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Afabeg realiza 
Culto de Ação de Graças 

"De mãos dadas, é tempo de abraçar 
os ensinamentos de Cristo". Estas pala
vras sintetizam as mensagens passadas aos 
afabeguianos pelo Diácono Permanente, 
representante da Igreja Católica, Ramon 
Curado; Pastor, representante da Igreja 
Evangélica. Paulo César Andrade; e re
presentante do Centro Espírita Alvorada 
Cristã. Siloé Evangelista Fernandes, que 
aceitaram convite da Afabeg para levar aos 
afabeguianos alguns momentos de reflexão 
sobre gratidão. O Culto foi realizado na 
sede da Afabeg, no dia 15 de dezembro. 
Marcaram o evento a doação de panelones, 
que serão distribuídos para asilos e creches, 
e a belíssima apresentação do Coral da Afa
beg na abertura e encerramento do Culto. 

Da esquerda para a direita, Reginaldo Machado, 

Adelino Pires, Milton Miguel, Pastor Paulo César, 

Siloé Evangelista e Diácono Ramon Curado. 

Atenção 
A Afabeg irá encaminhar 

as fotos individuais 
tiradas durante o Jantar 

de Confraternização 
para cada associado 

participante por 
email. Caso não tenha 
email cadastrado na 

Associação, informe pelo 
telefone (62)3224-8954 e 

receba sua foto. ^ 
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SAÚDE 
A Diretoria da Afabeg aderiu às 

campanlias "Outubro Rosa" e "No
vembro Azul", voltadas para o escla
recimento sobre câncer de mama e de 
próstata. A iniciativa, segundo Milton 
Miguel , Diretor Administrativo e de 
Promoção Social, visa manter o as
sociado informado sobre prevenção, 
diagnóstico e tratamento das doen
ças. "Reconhecemos a importância de 
abordar tais temas e a adesão às cam
panhas foi uma forma de ampliar essa 
discussão. A participação dos associa
dos foi bastante satisfatória", disse. 

Outubro Rosa 

"Câncer dc mama; a melhor forma 
de prevenção e cuidado é o conheci
mento" foi o tema da palestra minis
trada pela enfermeira Dinair de Sousa 
Caixeta e pela assistente social M a 
ristela Mendes, fruto de uma parceria 
entre a Afabeg e a Cassi - Caixa de 
Assistência dos Funcionários do Ban
co do Brasil. Um laço rosa simboliza 
a campanha "Outubro Rosa" que co
meçou em 1990, simbolizando a luta 
contra o câncer de mama. 

Durante o evento, outros parceiros 
da Associação ofereceram serviços 
como a aferição da pressão arterial e 
teste de glicemia, feitos pela rede de 
farmácia Medfácil, e limpeza e ajustes 
de óculos, gentileza da loja Mercadão 
dos ócu los . 

Novembro Azul 

Em iio\cnibro, eleito o mês de 
conscientizaçào pela saúde do homem, 
a Afabeg trouxe o médico Adriano 
de Paula, PhD em cirurgia oncológi
ca, para falar aos afabeguianos sobre 
"Câncer de Próstata". O médico desta
cou os principais aspectos que envol
vem a doença, fatores de risco, diag
nóstico, tratamento, ilustrando com 
dados estatísticos o avanço do câncer 
de próstata. 

A importância da discussão do 
tema foi destacada pelo associado 
Garibalde Proto de Oliveira que ex
ternou os cumprimentos à diretoria da 
Afabeg "pela feliz e oportuna inicia
tiva, na certeza de que eventos desse 
porte continuarão a compor a agenda 
da entidade". 

Curtas 
Site: Está em desenvolvimento o novo 
site da Afabeg. Mais moderno c intera-
tivo o novo portal será disponibilizado 
para os associados em janeiro de 2017. 

Sugestões: Você também pode partici
par da gestão da Afabeg. Envie suas su
gestões de ações que gostaria que fossem 
desenvolvidas na Associação em 2017 e 
contribua para uma gestão mais partici
pativa e voltada para o associado. Sua 
contribuição pode ser enviada por email 
íafabegfa:gmail.com). whatsapp ou pes
soalmente. 

Eleições: Acontecerá em abril de 2017 
as eleições para novos membros dos 
Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comité 
de Plano da Fundação Itaú Unibanco de 
Previdência Complementar (Prebeg). É 
muito importante a participação de todos 
no processo, visando fortalecer a repre
sentação dos assistidos. Mais informa
ções serão repassadas na próxima edição 
ou poderão ser obtidas no site http:// 
www.fundacaoitauunibanco.com.br 

Cadastro: Atualização dos dados cadas
trais, especialmente de números de tele
fone e email, é essencial para mantermos 
nosso contato com o associado. Informe 
à Afabeg qualquer mudança de endere
ço, telefone e email. 

Camiseta: A Diretoria da Afabeg criou 
um bazar para venda de produtos com a 
marca da Associação. Bonés e camise
tas já estão a venda na Associação. Mais 
detalhes serão disponibilizados no site e 
informado por email. 

Happy hour 
embalado pelo rock 

Aconteceu no dia 30 de setembro o pnmeiro de uma 
série de encontros de finais de tarde - happy hour - pro
movido pela Afabeg. Com um tributo ao rei do rock. Élvis 
Presley. o encontro te\ animação da musicista e regente 
do Coral da Afabeg. MIrelli Croce e de seu irmão Frank 

i Croce. Os convites disponibilizados para o e\'ento se es-
I gotaram e o salão da Associação Dcou lotado. O espaço 

e as mesas ganharam uma decoração que remetia aos 
anos do auge do rock em roll. criando um clima especial 
para a ocasião. Segundo Reginaldo Machado. Presidente, 
o projelo visa proporcionar momentos para o associado 
apreciar boa música e estar ao lado de amigos. Devido à 
restrição de som no local. Reginaldo lembra que o evento 
acontece das 19 às 22h. 

Voluntariado: Abrace essa causa 
Ser voluntário é levar, 

antes de tudo, carinho e 
atenção às pessoas que 
passam por situação 
de abandono, solidão 
ou problema de saúde. 
Algumas horas do seu 
tempo pode fazer uma 
grande diferença na vida 
dessas pessoas. U m dos 
projetos da Associação, já di
vulgado, é criar um grupo de voluntá
rios para iniciar um trabalho dentro de 
casa. "Queremos começar na própria 
Afabeg, visitando nossos colegas que 

não podem mais se locomo
ver, que vivem sozinhos ou 

em abrigos. U m pequeno 
gesto fará muita dife
rença", disse Reginaldo 
Machado, Presidente. 

O grupo de volun
tários será devidamen

te treinado para entender 
como agir nas diversas situa

ções que poderá encontrar. Para 
participar basta se inscrever na Asso
ciação, pessoalmente ou por telefone. 
Venha fazer parte desse grupo. Abrace 
essa causa 



Coral da Afabeg 

Registros do Coral da Afabeg, que continua encantando em suas apresentações. 
01 Cantata Natalina - Fundação Tiradentes. 02 Clínica Mile. 03 Cantata Afabeg -
Culto de Ação de Graças 

Apartamentos Caldas Novas 
O que já era bom ficou melhor. Bus

cando oferecer mais conforto para o 
associado, a Diretoria da Afabeg visto
riou os apartamentos de Caldas Novas 
e realizou ajustes no layout interno de 
cada unidade e trocou todas as T V s por 
aparelhos novos de L E D 32 polegadas, 
instalados em suporte na parede. Se

gundo Reginaldo Machado, Presiden
te, a manutenção é contínua e cabe a 
cada associado ou dependente visitante 
cuidar e preservar. "O patrimônio é de 
todos e o zelo de cada visitante é que 
determinará a durabilidade dos móveis 
e utensílios e reduzirá gastos com a 
manutenção", disse Reginaldo. 

Memorial do BEG 
Lembranças de um passado de alegria 

Você que tem guardado sitação. Tudo será catalogado e cuida-
aí na sua casa algum obje-
to - chaveiro, boné, filmes, 
camiseta, folha de cheque, 
fotos, livro, etc - do tempo 
de trabalho no B E G , que re
meta às lembranças de um 
tempo tão bom, de muita 
alegria, ajude-nos a montar 
o "Memorial do B E G " . A 

iniciativa nasceu de uma sugestão da 
afabeguiana Luzia Fernandes, pronta
mente acatada pela Diretoria. A ideia é 
reunir o maior número possível desses 
objetos e colocar num espaço para v i 

do com muito carinho. Como disse o 
nosso colega Alacir Junqueira, jorna
lista, "o tempo passa, mas as amizades 
e as lembranças ficam. Para sempre." 

Os objetos deverão ser entregues na 
Afabeg no período de 02 de janeiro a 
15 de abril de 2017. A ideia é inaugurar 
o espaço e abrir para visitação no dia 
18 de maio de 2017, data de aniver
sário do B E G e, havendo filme entre 
esses objetos, realizar uma sessão para 
exibição. 

Contamos com seu apoio para 
levar essa iniciativa adiante. 

De afebeguiano 
para 

afabeguiano 
Atalivio Ramos encontrou o ami

go Edimilson, hoje residente no Piaui, 
no almoço de confraternização ofe
recido pelo Sindicato dos Bancários 
em novembro de 2016. Conversa vai, 
conversa vem, Atalivio contou que o 
amigo se disse indignado com a tecno
logia, já que o corretor ortográfico do 
computador não reconhecia palavras 
regionais. Para acalmar o companheiro 
de B E G e amigo, Atalivio escreveu o 
poema abaixo. 

Fora do Contexto 
Meu computador 

Não reconhece a palavra oxente. 
Não tem sugestão ortográfica 

Para o termo "raio da silibrina". 
Desconhece as palavras rapadura. 

Serrota, jumento... 
Desconhece a palavra juá. 

Sim, folha de juá, aquela com a qual 
Minha mãe escovava os dentes. 
Não sabe o que é pote, cacimba. 

Candeeiro, quenga, cangalha. 
Forquilha, maravalha. 

Para a palavra arrodilha, 
Pasmem! Ele sugeriu "arrolha". 

Mas que diabo é arrolha? 
Arapuca, então, ele grifou 

Com um vermelho mais forte. 
E eu que pensava que o Nordeste 

Estava inserido no contexto da 
globalização, 

Senti-me D E L E T A D O 

Caminhando no Parque 

o programa "Caminhando no Parque" 
será retomado em fevereiro de 2017, e o 
novo cronograma será divulgado no iní
cio do ano. Reginaldo Machado agradece 
a participação dos associados e familiares 
e diz que o programa atingiu os objetivos 
desejados, com boa participação dos afabe
guianos, que adotaram a caminhada como 
prática de atividade física e de encontro 
com amigos. 

Caminhar é uma atividade completa e 
sem contraindicações. Aguarde o cronogra
ma e venha fazer parte deste grupo. 

I 
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Coral da Afabeg 

Registros do Coral da Afabeg, que continua encantando em suas apresentações. 
01 Cantata Natalina - Fundação Tiradentes. 02 Clínica Mile. 03 Cantata Afabeg -
Culto de Ação de Graças 

Apartamentos 
O que já era bom ficou melhor. Bus

cando oferecer mais conforto para o 
associado, a Diretoria da Afabeg visto
riou os apartamentos de Caldas Novas 
e realizou ajustes no layout interno de 
cada unidade e trocou todas as T V s por 
aparelhos novos de L E D 32 polegadas, 
instalados em suporte na parede. Se-

Você que tem guardado 
ai na sua casa algum obje-
to - chaveiro, boné, filmes, 
camiseta, folha de cheque, 
fotos, livro, etc - do tempo 
de trabalho no B E G , que re
meta às lembranças de um 
tempo tão bom, de muita 
alegria, ajude-nos a montar 
o "Memorial do B E G " . A 

iniciativa nasceu de uma sugestão da 
afabeguiana Luzia Fernandes, pronta
mente acatada pela Diretoria. A ideia é 
reunir o maior número possível desses 
objetos e colocar num espaço para v i -

Caldas Novas 
gundo Reginaldo Machado, Presiden
te, a manutenção é contínua e cabe a 
cada associado ou dependente visitante 
cuidar e preservar. "O patrimônio é de 
todos e o zelo de cada visitante é que 
determinará a durabilidade dos móveis 
e utensílios e reduzirá gastos com a 
manutenção", disse Reginaldo. 
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do com muito carinho. Como disse o 
nosso colega Alacir Junqueira, jorna
lista, "o tempo passa, mas as amizades 
e as lembranças ficam. Para sempre." 

Os objetos deverão ser entregues na 
Afabeg no período de 02 de janeiro a 
15 de abril de 2017. A ideia é inaugurar 
o espaço e abrir para visitação no dia 
18 de maio de 2017, data de aniver
sário do B E G e, havendo filme entre 
esses objetos, realizar uma sessão para 
exibição. 

Contamos com seu apoio para 
levar essa iniciativa adiante. 

De afebeguiano 
para 

afabeguiano 
Atalivio Ramos encontrou o ami

go Edimilson, hoje residente no Piaui, 
no almoço de confraternização ofe
recido pelo Sindicato dos Bancários 
em novembro de 2016. Conversa vai, 
conversa vem, Atalivio contou que o 
amigo se disse indignado com a tecno
logia, já que o corretor ortográfico do 
computador não reconhecia palavras 
regionais. Para acalmar o companheiro 
de B E G e amigo, Atalivio escreveu o 
poema abaixo. 
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Meu computador 

Não reconhece a palavra oxente. 
Não tem sugestão ortográfica 

Para o termo "raio da silibrina". 
Desconhece as palavras rapadura. 
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Sim, folha de juá, aquela com a qual 
Minha mãe escovava os dentes. 
Não sabe o que é pote, cacimba. 
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Para a palavra arrodilha, 
Pasmem! Ele sugeriu "arrolha". 

Mas que diabo é arrolha? 
Arapuca, então, ele grifou 

Com um vermelho mais forte. 
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o programa "Caminhando no Parque" 
será retomado em fevereiro de 2017, e o 
novo cronograma será divulgado no iní
cio do ano. Reginaldo Machado agradece 
a participação dos associados e familiares 
e diz que o programa atingiu os objetivos 
desejados, com boa participação dos afabe
guianos, que adotaram a caminhada como 
prática de atividade física e de encontro 
com amigos. 

Caminhar é uma atividade completa e 
sem contraindicações. Aguarde o cronogra
ma e venha fazer parte deste grupo. 

Memorial do BEG 
Lembranças de um passado de alegria 



A todos o nosso muito obrigado 
pela ótima companhia, esperamos 
nos reencontrar cm bre\c. llza e 
Guilherme. 

Agradecemos todos e parabeni
zamos o pessoal dc apoio peia or
ganização c paciência conosco. Um 
grande abraço e até a próxima. F i 
quem com Deus. Antonio Onofre 
(Martinelli) e Mercilení. 

Esse grupo da A F A B E G ê de-
niaaaaais!!!! Obrigada a todos pelos 
momcnlos únicos que vixcnciamos 
nessa \'iagoin. Ao Reginaldo. Simo
ne e equipe dc apoio na A F A B E G . 
que desde o início do ano traba
lharam para que tudo acontecesse. 
nosso reconhecimento ESPECIAL. 
Que Deus continuo nos abençoando. 
Abraços. Fátima c Arantes. 

Amamos o passeio. Estamos 
aguardando o próximo se Deus qui
ser. Agradecemos ao Reginaldo, Si
mone, a turma dc apoio da Afabeg e 
a todos que estiveram juntos conos
co nesses dias maravilhosos. Que 
Deus possa nos abençoar sempre. 
Joana Darc e Weldo. 

....sobre nossa viagem. Que ale
gria !!!!que felicidade!!!!! todos os 
dias que tivemos juntos...com ami
gos de longa data e conhecer outros 
que como nós decidiram viver a vida 
e ser feliz....devemos agradecer a 
Deus todos os dias por nos dar saúde 
e nos proporcionar momentos como 
eslc de muita alegria e felicidade... 
Onofre e Java. 

Simone e Reginaldo, nosso 
passeio foi incsquccivel. graças 
à atuaçào competente, ao espirito 
de doação c ã liderança de ambos. 
Obrigada por nos ter proporcionado 
a oportunidade de usufruir momen
tos tão agradáveis! Maria Imelda e 
Maria Nini. 

Cumbuco: 
Sol, praia e muita alegria 

Malas prontas. Na bagagem a certeza de dias de muita alegria e amizade na 
viagem organizada pela Afabeg. Desta vez o destino escolhido foi Cumbuco/CE, 
região metropolitana de Fortaleza, uma vila de pescadores emoldurada por dunas 
e lagoas. A viagem aconteceu entre os dias 13 e 19 de outubro, com hospedagem 
no Resort V i l a Galé Cumbuco. Melhor que as descrições do lugar e da viagem é 
conhecer os depoimentos de alguns dos 94 excursionistas e conferir alguns regis
tros fotográficos. 

Sala de Convivência Afabeg promove churrasco no CEL da OAB 
A Diretoria da Afabeg lembra que criou 

a "Sala de Convivência" para que o asso
ciado possa ter um espaço para descansar 
nas suas vindas ao centro de Goiânia, para 
assistir TV (jornal, filme), ler o jornal, 
acessar a internet. O afabeguiano José Car
los Barbosa, após realizar algumas tarefas 
no centro da cidade, passou por lá, acessou 
a internet e assistiu o jornal antes de voltar 
para casa. Na saída disse aos Diretores que 
achou o local excelente. 

Venha fazer uma visita à Associação e 
conhecer o espaço. Ele foi planejado e pro-
jetado para você. 

Com o propósito de proporcionar bem-
-estar e lazer ao associado, a Afabeg pro
moveu no dia 18/09 uma tarde de encontro 
no Centro de Cultura. Esporte e Lazer da 
Advocacia de Goiás - C E L da OAB. Com 
direito a muita diversão, todos os espaços do 
Centro foram disponibilizados para uso dos 
afabeguianos e a Associação patrocinou os 
acompanhamentos de um delicioso churra.s-
co. "Que maravilha foi este encontro. E mui
to bom estar com os amigos, que são mais 
que amigos". Assim Júlio de Oliveira Borges 
expressou, pelo facebook, seu sentimento so
bre o encontro. 

Para Milton Miguel. Diretor Sociíil. foi 
muito gratificante poder proporcionar mo
mentos de alegria e descontração para os 
afabeguianos e agradece, em especial, ao 
coordenador do CEL, Paulo César Azevedo 
Oliveira {Paulinho para os ex-beguianos), 
que intermediou a negociação com o Centro. 

6 



maog 
A todos o nosso muito obrigado 

pela ótima companhia, esperamos 
nos reencontrar em breve, llza e 
Guilherme. 

Agradecemos todos e parabeni
zamos o pessoal de apoio pela or
ganização e paciência conosco. Um 
grande abraço e até a próxima. F i 
quem com Deus. Antonio Onofre 
(Martinelli) e Mereileni. 

Esse grupo da A F A B E G ê de-
niaaaaais!!!! Obrigada a todos pelos 
momentos únicos que vivencianios 
nessa viagem. Ao Reginaldo. Simo
ne e equipe de apoio na A F A B E G , 
que desde o início do ano traba
lharam para que tudo acontecesse, 
nosso reconhecimento ESPECIAL. 
Que Deus continue nos abençoando. 
Abraços. Fátima e Arantes. 

Amamos o passeio. Estamos 
aguardando o próximo se Deus qui
ser. Agradecemos ao Reginaldo, Si
mone, a turma de apoio da Afabeg e 
a todos que estiveram Juntos conos
co nesses dias mara\. Que 
Deus possa nos abençoar sempre. 
Joana Darc e Weldo. 

....sobre nossa \Íagem. Que ale
gria !!!Ique felicidade!!!!! todos os 
dias que tivemos juntos...com ami
gos de longa data c conhecer outros 
que como nós decidiram viver a vida 
e ser feliz....devemos agradecer a 
Deus todos os dias por nos dar saúde 
c nos proporcionar momentos como 
este de muita alegria e felicidade... 
Onofre c Java. 

Simone e Reginaldo, nosso 
passeio foi inesquecível, graças 
à atuaçào competente, ao espírito 
de doação e à liderança de ambos. 
Obrigada por nos ter proporcionado 
a oportunidade de usufruir momen
tos tão agradáveis! Maria Inielda e 
Maria Nini. 

Cumbuco: 
Sol, praia e muita alegria 

Malas prontas. Na bagagem a certeza de dias de muita alegria e amizade na 
viagem organizada pela Afabeg. Desta vez o destino escolhido foi Cumbuco/CE, 
região metropolitana de Fortaleza, uma vila de pescadores emoldurada por dunas 
e lagoas. A viagem aconteceu entre os dias 13 e 19 de outubro, com hospedagem 
no Resort V i l a Galé Cumbuco. Melhor que as descrições do lugar e da viagem é 
conhecer os depoimentos de alguns dos 94 excursionistas e conferir alguns regis
tros fotográficos. 

Sala de Convivência Afabeg promove churrasco no CEL da OAB 
A Diretoria da Afabeg lembra que criou 

a "Sala de Convivência" para que o asso
ciado possa ter um espaço para descansar 
nas suas vindas ao centro de Goiânia, para 
assistir TV (jornal, filme), ler o jornal, 
acessar a internet. O afabeguiano José Car
los Barbosa, após realizar algumas tarefas 
no centro da cidade, passou por lá, acessou 
a internet e assistiu o jornal antes de voltar 
para casa. Na saída disse aos Diretores que 
achou o local excelente. 

Venha fazer uma visita à Associação e 
conhecer o espaço. Ele foi planejado e pro-
jetado para você. 

Com o propósito de proporcionar bem-
-estar e lazer ao associado, a Afabeg pro
moveu no dia 18/09 uma tarde de encontro 
no Centro de Cultura, Esporte e Lazer da 
Advocacia de Goiás - CEL da OAB. Com 
direito a muita diversão, todos os espaços do 
Centro foram disponibilizados para uso dos 
afabeguianos e a Associação patrocinou os 
acompanhamentos de um delicioso churras
co. "Que maravilha foi este encontro. E mui
to bom estar com os amigos, que são mais 
que amigos". Assim Júlio de Oliveira Borges 
expressou, pelo facebook, seu sentimento so
bre o encontro. 

Para Milton Miguel, Diretor Social, foi 
muito gratificante poder proporcionar mo
mentos de alegria e descontração para os 
afabeguianos e agradece, em especial, ao 
coordenador do CEL, Paulo César Azevedo 
Oliveira (Paulinho para os ex-beguianos), 
que intermediou a negociação com o Centro. 
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