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VETERANOS| Em Brasília, os Veteranos são reunidos na Sede da ASBIN

Dia do Veterano da Atividade de Inteligência é comemorado
em vários estados com muita alegria e descontração
O Dia do Veterano da Atividade de
Inteligência foi comemorado em grande
estilo pela Associação dos Servidores da
Abin, ASBIN, nesta sexta-feira (29 de novembro). O encontro, realizado na Associação (ASBIN-DF), reuniu servidores inativos de vários setores da Abin para um
café da manhã, com chá e achocolatado. Não faltaram pães, tortas, bolos, frutas, música ao vivo e sorteios de brindes.
Mesmo com alguns imprevistos, a festa foi
um sucesso e contou com a presença de cerca
de mais de 100 pessoas.
Ao agradecer a presença dos veteranos, o
presidente da ASBIN, Robson Vignoli disse que,
“nós temos a grata satisfação de reunir aqui aposentados que contribuíram para a construção
do SNI, assim como da sua sucessora, Abin. Em
parceria com o Banco Alfa, que nos brindou com
o patrocínio dos eventos em Brasília, bem como
nos estados, a ASBIN comemorou mais uma vez
o dia desses grandes trabalhadores”. Para encerrar, fez a leitura de algumas mensagens de
autoridades.
O vice-presidente da República, Michel Temer, respondeu: “Agradeço muitíssimo o convite
para café da manhã em comemoração ao Dia do
Veterano da Abin. Na impossibilidade de comparecer, transmito meus cumprimentos e formulo
votos de pleno êxito ao evento”.
E o senador Collor de Melo disse:

“Impossibilitado de comparecer ao café
da manhã em comemoração ao Dia do
Veterano da Abin, agradeço pela gentileza do convite, desejando completo êxito
ao evento” .
Já o senador Paulo Paim, por telefone pediu para transmitir a todos:
“Agradeça em meu nome e transmita
meu abraço a todos, não poderei comparecer em virtude de outros compromissos agendados”.
A festa de comemoração aos veteranos da
Abin nesse dia 29 de novembro, é realizada por
nós pela segunda vez. Esse ano não poderia deixar passar em branco pela importância dessa
data, apesar dos poucos avanços das leis brasileiras que ainda excluem um pouco o direito referencial ao aposentado. Mesmo assim, comemoramos porque o aposentado merece a homenagem de uma festa em sua comemoração.
O servidor aposentado Portilho, muito emocionado, destacou a importância de comemorar
o Dia do Veterano. “Não podem esquecer que
fomos nós que construímos isso aí (apontando
para Abin). É uma satisfação rever nossos amigos. A fundação da associação foi uma grande
conquista e essa história tem que ser transmitida às novas gerações. Nós aposentados continuamos contribuindo com a associação pelo nosso
compromisso", afirmou.

Veja como foram as homenagens em
mais seis estados. Páginas 2, 3 e 4
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VETERANOS| Número de participantes foi expressivo para a localidade

Dia dos Veteranos, também em Campo Grande/MS
Cerca de 30 participantes
estiveram no evento de Campo
Grande/MS. Com muita alegria e
a presença do superintendente,
a festa contou com brindes numa manhã de encontro com os
veteranos da Inteligência. A Re-

presentação Regional/Mato
Grosso do Sul organizou um Café da Manhã, em comemoração
ao Dia dos Veteranos, um número expressivo para a localidade.
Crédito da foto: Brasil-turismo.com

RECIFE| Evento também foi realizado em Pernambuco

Recife comemora o Dia dos Veteranos
A ASBIN apoiou a realização do Café da Manhã do Dia
dos Veteranos organizado pelo
Representante Regional/PE da
entidade, em 29 de novembro.
Muita alegria em reencontrar
amigos para um bom bate-papo.

O café da manhã também
contou com patrocínio do Banco
Alfa. Vários colegas estiveram
reunidos, entre ativos e veteranos.
Crédito da foto: Brasil-turismo.com

VITÓRIA| Muita alegria capixaba no Dia dos Veteranos

Capital do Espírito Santo também reúne colegas
Cerca de vinte servidores
participaram com muita alegria
da manhã de encontros dos veteranos da Inteligência, que contou com a participação do superintendente. A festa também
contou com brindes, num clima

agradável de confraternização.
ASBIN e Banco Alfa também apoiaram o evento em Vitória/ES.

Crédito da foto: Setur Espírito Santo
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PORTO ALEGRE| Gaúchos aproveitam para destacar colegas

ASBIN em parceria com o Banco Alfa homenageiam Pozza e
Delcio durante Almoço de Comemoração
da data dos Veteranos em Porto Alegre
param do almoço do Dia dos Veteranos organizado pela ASBIN, por meio da Delegacia Regional
do Rio Grande o Sul, na Churrascaria Laçador,
Avenida Brasil, 1095, São Geraldo, Porto Alegre/
RS. O local foi muito elogiado pelo espaço, conforto e qualidade do cardápio, composto por uma variedade de carnes.

Crédito da foto: ASBIN

Mais de cinquenta convidados, entre colegas ativos, aposentados e pensionistas, partici-

Na oportunidade, a ASBIN homenageou os
associados Pozza e Delcio, pelo excelente trabalho a frente da Associação RS. Por volta do meiodia, o superintendente Frainer parabenizou o trabalho de ambos, fato que arrancou aplausos dos
presentes como reconhecimento aos servidores
em destaque.

Rio DE JANEIRO/RJ| Cariocas reúnem colegas ativos, aposentados e pensionistas

Almoço em comemoração ao Dia dos Veteranos foi realizado
na sede da Representação da ASBIN no Rio de Janeiro
A Representação Regional do Rio de Janeiro da ASBIN promoveu, no Rio de Janeiro, um
Café da Manhã para comemorar o Dia dos Veteranos. O evento foi realizado na própria sede.
Para o representante Marcos Francisco da
entidade na localidade, o almoço foi marcado
pela descontração e troca de ideias entre as colegas ativos, aposentados e pensionistas. Também houve homenagem com uma placa de destaque, patrocinada pelo Banco Alfa.

Crédito da foto: Rio-turismo.com

ESPECIAL: DIA DOS VETERANOS
ASBIN PARABENIZA TODOS OS GUERREIROS DO PASSADO
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GOIÂNIA/GO| Amizade entre veteranos e ativos é tema

Churrasco em Goiânia celebra amizade
entre ativos e aposentados
A ASBIN apoiou a
o clima de amizade e esrealização de um churpírito de alegria marcou o
rasco em comemoração
encontro, pois havia diao Dia dos Veteranos,
versos ativos e aposentaorganizado pela Delegados, “que fizeram quescia Regional/GO da entitão de comparecer e codade, em 29 de novemlocar a conversa em dia”,
bro. Cerca de cinquenta
disse o delegado Carlos.
Crédito da foto: Governo de Goiás
convidados entre associA ASBIN, através do
ados, não sócios e aposentados, participaram do
Banco Alfa, homenageou os associados Carlos
evento, na Sede da Abin, em Goiânia/GO.
Estrela e Augusto como destaque, pelo excelenDe acordo com o delegado Carlos Estrela,
te trabalho a frente da Associação em Goiás.

ENCARTE| Especial do Dia dos Veterano é encartado nesta edição

Dia do Veterano da Atividade de Inteligência é comemorado
em seis estados e divulgado em encarte próprio
Veteranos foram reunidos na Sede da ASBIN, em Brasília/DF, na manhã de 29/11, assim
como em Campo Grande/MS, Recife/PE, Vitória/
ES, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ e Goiânia/GO.
O Banco Alfa foi parceiro novamente e brindou com o patrocínio dos eventos em Brasília e
nos estados. Momento foi marcado pela felicidade de reencontrar pessoas queridas.
Parabéns aos veteranos, por todo o trabalho realizado e pelos ensinamentos.

Para matar saudade, ilustramos material de trabalho do passado

Jornal da ASBIN
O Jornal da ASBIN, informativo da Associação dos Servidores da Agência
Brasileira de Inteligência, está há quatro anos informando você!

