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ELEIÇÕES BANESPREV – Conselho Fiscal 
A eleição do Conselho Fiscal do Banesprev acontecerá 
no dia 14 de janeiro. Os aposentados e pensionistas do 
Banesprev deverão comparecer à agência onde recebem 
seus vencimentos e votar através de urna. 
Compareça no horário bancário das 10 às 16 horas e 
vote no colega CLAUDANIR REGGIANI. 
O Reggiani está sendo apoiado pela AFABESP, 
SINFAB e Afabans. 
Formado em Ciências Econômicas e Técnico em 
Contabilidade. Aposentou-se após 31 anos de trabalho 
no Banespa. Foi Auditor concursado da AUDIT e 
exerce hoje as seguintes atividades:  

• Conselheiro Fiscal da CABESP; 
• Membro do Comitê Gestor do Plano V; 
• Conselheiro Deliberativo da AFABESP; 
• Presidente da Afaban de Curitiba. 

Compareça e vote no Reggiani. 
 
 
ELEIÇÕES BANESPREV – Comitê Gestor Plano V 
A eleição para o Comitê Gestor do Plano V ocorrerá no 
período de 04 a 18.01.2010, pelo correio, com cédulas 
enviadas pelo Banesprev à residência de cada 
aposentado e pensionista integrantes do Plano V. 
Repetimos: esta eleição será realizada pelo correio. 
Assim que você receber do Banesprev o material para 
votação, assinale os nomes dos 8 (oito) colegas que se 
dispõe a lutar pelos nossos direitos conforme modelo no 
verso, colocando o envelope imediatamente no correio. 
 
 
LEMBRETE IMPORTANTE 
Em janeiro teremos, portanto, duas eleições para o 
BANESPREV: 

• A do Conselho Fiscal será no dia 14 de janeiro. 
É necessário comparecer na agência onde se 
recebe a aposentadoria ou pensão e votar 
através de urna. 

• A do Comitê Gestor do Plano V será através do 
correio até o dia 18 de janeiro. Aguarde o 
material que será enviado pelo Banesprev, 
assinale os nomes dos 8 (oito) candidatos e 
coloque no correio. 
 

 
 
 

 
 
 
JANTAR DE NATAL 
O nosso jantar de Natal,  realizado no dia 09/12, contou 
com a presença de 140 pessoas e repetiu o sucesso dos 
anos anteriores. Muita alegria, sentimentos de fraterna 
amizade de colegas e amigos banespianos. 
 
 
 
ELEIÇÃO – AFABAN DE CURITIBA 
Com a presença de grande número de associados, a 
assembléia geral realizada no dia 18/12/2009 elegeu os 
membros da Diretoria para o biênio 2010-2011:  
 
Presidente: Claudanir Reggiani;  
Vice Presidente: José Ronaldo de Morais;  
Diretor Secretário: Regis Pedro Paixão; 
Diretor Tesoureiro: Ary Ullman;  
Diretor Social: João Francisco Benini  
Diretor de Comunicação: Rubes Negrão;  
Diretor de Planejamento: Djalma Emidio Botelho; 
Diretores Suplentes: Gilberto Luiz Ramos de Souza 
Faria, Laurindo Fracaro,  Pedro Eduardo Bhoering e 
Wilson Daciuk;  
Conselho Fiscal - Efetivos: Adalberto Amaro dos 
Santos, Antonio Carlos Peres e Jorge Shulmeister 
Sobrinho;  
Conselho Fiscal - Suplentes: José Pedro Naisser, 
Leonor Munhoz C. Mazzaro e Pedro Celso Machado 
 
 

ELEIÇÕES CABESP 
O prazo de votação para as eleições da CABESP 
encerra-se no dia 22.12.2009. A contagem dos votos 
ocorrerá no dia 07.01.2010 e esperamos a vitória dos 
nossos indicados.  
Desta vez, a campanha durante o período de votação 
transcorreu com relativa calma, diferente da última 
eleição do Banesprev, quando os inimigos dos 
aposentados  usaram e abusaram de agressões pessoais 
e infundados ataques contra os nossos candidatos. 
Sem dúvida houve progresso no relacionamento entre as 
entidades representativas. Esperamos que nas eleições 
do Banesprev marcadas para o mês de janeiro próximo 
esse clima favorável se mantenha. 

Informativo Mensal 

 

FELIZ NATAL – FELIZ 2010  
No limiar de mais um novo ano a AFABAN de Curitiba e Região expressa os mais profundos votos de que 2010 seja 
pleno de felicidades e alegrias, com muita saúde e paz. Que todos os sonhos e desejos  se concretizem. 

Que não percamos nunca a esperança de dias cada vez melhores para nós e toda a humanidade. 



CÉDULA PARA VOTAÇÃO DO COMITÊ 
GESTOR DO PLANO V - BANESPREV 

Vote em até 8 (oito) candidatos 
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X  Roberto André Borges 
    

 

X  Eros Antonio de Almeida 
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X  Yoshimi Onishi 
    

 

X  Júlio Higashino 
    

 

X  Francisco Afonso Bandiera Leite 
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X  Ademar Benedito Vanini 
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X  José Valente Neto 
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X  Antonio Manoel Leite 
    

   NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo 

    

   NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo 

    

   NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo 

      

      

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENSAGEM QUE É ORAÇÃO 
Felizes aqueles que buscam novos horizontes; aqueles 
que se recusam trilhar caminhos percorridos; aqueles 
que preferem beber a água pura que jorra das rochas a 
beber das águas paradas do marasmo e da apatia; 
aqueles que se assemelham à borboleta que deixa a sua 
larva e voa em direção à luz, ao sol e às flores; aqueles 
que impulsionam o mundo, que inovam, renovam e 
destroem tabus; aqueles que aniquilam a vaidade 
pessoal e dinamizam as forças positivas; aqueles que 
transformam o seu pensamento exuberante e criador em 
ações e realizações que beneficiam a humanidade; 
aqueles que trazem dentro de si a inquietante busca da 
verdade e da perfeição e que transformam sua fé além 
da realidade, estes são os idealistas! 
Sejamos também nós, sonhadores e idealistas! 
Vitoriosos quanto à perseguição do nosso objetivo. E 
vitoriosos como homens e mulheres seremos por todo o 
sempre, porque aliamos ao nosso trabalho e ao nosso 
ideal, a FÉ. 
(Antônio Simões Ladeira – livre pensador e rotariano 
 
 
 
PENSAMENTO 
Não podemos escolher quando ou como vamos morrer. 
Mas depende só de nós a decisão de como vamos viver. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JANEIRO 

VOTE NOS NOSSOS 8 

(OITO) CANDIDATOS 

ASSINALADOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 
 
 
 

 


