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JANTAR DE NATAL 

O jantar de Natal promovido pela AFABAN no dia 

13 de dezembro foi de pleno sucesso na opinião 

dos presentes. O cardápio especial e o acolhedor 

ambiente exclusivo somaram-se à alegria de todos 

pelo reencontro de velhos amigos, tornando o 

nosso tradicional Jantar de Natal um dia especial 

para todos. 

A projeção nos telões, do filme da inauguração da 

agência do Banespa em Curitiba, em 1987, e 

centenas de fotos dos banespianos de várias épocas 

prenderam a atenção e emocionaram a todos. 

Emoção especial tiveram aqueles que se viram 

perfilados em fotos dos times de futebol e em 

festas e encontros realizados muitos anos atrás.  

A boa música foi acompanhada de belas imagens 

projetadas nos telões. 

Tivemos a presença de 150 pessoas entre 

associados, familiares e convidados que, ao final, 

vibraram com o sorteio de dezenas de brindes. 

 

  

 

ELEIÇÕES DO BANESPREV 

Conforme já noticiado, o BANESPREV realizará 

eleições para o Conselho Deliberativo, Conselho 

Fiscal e Comitê Gestor do Plano V. 

A votação será pelo correio ou pela internet no 

período de 01 a 15 de janeiro de 2013. 

A partir do dia 26 de dezembro o BANESPREV 

enviará, a todos os participantes, o material para 

votação composto de orientações, cédula, senha e 

envelope para retorno. 

Os envelopes colocados no correio fora do prazo 

serão considerados inválidos. 

Fique atento ao prazo. Se não receber o envelope 

contendo a cédula contate o BANESPREV ou a 

AFABAN. 

Lembre-se: os candidatos indicados pela AFABAN 

e AFABESP possuem larga experiência e presença 

na luta pela preservação dos nossos direitos e 

recuperação dos prejuízos provocados pelo maldito 

congelamento das aposentadorias e pensões. Não 

possuem vínculos ou interesses político-partidários. 

Não deixe de votar. 

 

 

 

 

EM QUEM VOTAR? 

A AFABESP, SINFAB e as AFABANS apóiam os 

candidatos abaixo: 

Conselho Deliberativo: 

 Júlio Higashino – Diretor Financeiro da 

Afabesp e atual membro do Comitê Gestor 

do Plano V; 

 Yoshimi Onishi – Presidente da Afabesp e 

atual membro do Comitê Gestor do Plano V 

 

Conselho Fiscal: 

 Claudanir Reggiani – atual membro do 

Conselho Fiscal do Banesprev, ex-membro 

do Conselho Fiscal da Cabesp e Presidente 

da Afaban de Curitiba. 

 

Comitê Gestor do Plano V: 

 Álvaro de Freitas Corrêa – Presidente da 

Afaban de Ribeirão Preto; 

 José Carlos Maciel Barbosa (Pingado) – 

Diretor da Afabesp; 

 José Valente Neto – atual membro do 

Comitê Gestor; 

 Antônio Manoel Leite – atual membro do 

Comitê Gestor; 

 Djalma Emidio Botelho – atual membro 

do Conselho Deliberativo e Diretor da 

Afaban Curitiba; 

 Roberto André Borges – atual membro do 

Comitê Gestor; 

 Guarany Caetano de Castro – ex-membro 

do Conselho Deliberativo do Banesprev; 

 Getúlio de Souza Coelho – Diretor 

Financeiro da Cabesp. 

 

 

 

EM QUANTOS CANDIDATOS VOTAR? 

Marque com um X (xis) na cédula: 

 02 (dois) candidatos para o Conselho 

Deliberativo; 

 01 (um) nome para o Conselho Fiscal; 

 08 (oito) nomes para o Comitê Gestor do 

Plano V; 

 

Informativo Mensal 
 



 

HOMENAGENS 

Durante o Jantar de Natal foram homenageados os 

associados ANTONIO TROJAN e SALVADOR 

MARTINEZ GARCIA que completaram 50 anos 

de ingresso no Banespa e de vivência com a família 

banespiana. Ambos foram admitidos no banco em 

1962, trabalharam por mais de 30 anos em várias 

agências e hoje estão aposentados. 

Para marcar a data a AFABAN entregou aos 

homenageados um certificado especial alusivo ao 

acontecimento. 

 

 

  

JANTAR DE NATAL – RECONHECIMENTO 

Agradecemos ao nosso colega Régis Paixão pelo 

eficiente trabalho de preparação do filme, fotos e 

músicas projetados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

 

 
[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 

 

 

 

 

MENSAGEM DE NATAL 

Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias, 
a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo 
genial. Industrializou a esperança. 
Doze meses dão para qualquer ser humano se 
cansar e entregar os pontos. 
Aí entra o milagre da renovação e tudo 
começa outra vez, com outro número e outra 
vontade de acreditar que daqui para adiante 
vai ser diferente... 
Para você, 
Desejo o sonho realizado. 
O amor esperado. 
Para você, 
Desejo todas as cores desta vida. 
Todas as alegrias que puder sorrir. 
Todas as músicas que puder emocionar. 
Para você neste novo ano, 
Desejo que os amigos sejam mais cúmplices, 

Que sua família esteja mais unida, 
Que sua vida seja mais bem vivida. 
Gostaria de lhe desejar tantas coisas. 
Mas nada seria suficiente... 
Então, desejo apenas que você tenha muitos 
desejos. 
Desejos grandes e que eles possam te mover a 
cada minuto, ao rumo da sua FELICIDADE!!!  
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

 

 

VOTOS DE BÔAS FESTAS 
 

Que a felicidade não dependa,  
nem do tempo, 

nem da paisagem, nem do dinheiro, nem das 
pessoas. 

Que ela possa vir mansamente de cada um para 
todos. 

Da música, do amor, do perdão do espírito de 
Natal  

e renasça em todas as manhãs. 
 

Feliz Natal e o melhor de todos os anos: 2013. 
É o que lhe deseja a Diretoria da 

 

Afaban de Curitiba e Região 
 

 

 

 

 

JANEIRO 

06 – Guido de Pauli 

07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 

10 – Luiz Shiger Katsunugi 

11 – Nilton Leyser 

12 – Anibal Malho 

12 – Antonio de Moura Borba 

14 – Arthur Carlos Frohlich 

15 – Júlio Recco 

15 – Adalberto Amaro dos Santos 

18 – Paulo Roberto Biglia 

20 – Ildefonso Debur 

20 – Claudanir Reggiani 

20 – Maria Helena Pareja Wolf 

28 – Therezinha Soares 

28 – Waldir Cordeiro Trindade 

28 – Celso de Mattos II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-
911 Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 

www.afabancuritiba.org.br 

 


