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NOSSA ORAÇÃO DE NATAL 
 

Que neste Natal,  

eu possa lembrar dos que vivem em guerra,  

e fazer por eles uma prece de paz.  

 

Que eu possa lembrar dos que odeiam,  

e fazer por eles uma prece de amor.  

 

Que eu possa perdoar a todos que me 

magoaram,  

e fazer por eles uma prece de perdão.  

 

Que eu lembre dos desesperados,  

e faça por eles uma prece de esperança.  

 

Que eu esqueça as tristezas do ano que termina,  

e faça uma prece de alegria.  

 

Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode 

ser melhor,  

e faça por ele uma prece de fé.  

 

Obrigado Senhor  

Por ter alimento,  

quando tantos passam o ano com fome.  

 

Por ter saúde,  

quando tantos sofrem neste momento.  

 

Por ter um lar,  

quando tantos dormem nas ruas.  

 

Por ser feliz,  

quando tantos choram na solidão.  

 

Por ter amor,  

quantos tantos vivem no ódio.  

 

Pela minha paz,  

quando tantos vivem o horror da guerra. 

 

Obrigado Senhor. 

 
 

A FELICIDADE 

Não existe um caminho para a felicidade. 

A felicidade é o caminho. 

Assim, aproveite todos os momentos que 

você tem, e lembre-se, que o tempo não 

espera ninguém. 

Portanto, pare de esperar até que você faça 

isso... termine aquilo ou consiga aquilo outro. 

E decida que não há hora melhor para ser 

feliz do que Agora Mesmo!!! 

Lembre-se: “Felicidade é uma viagem, não 

um destino”. 

“Quem tem um porquê viver, encontrará 

quase sempre o como” 
 

 

 

 

 

 

JANTAR DE NATAL  

Como nos anos anteriores, o jantar de natal 

constitui-se em verdadeiro sucesso de presença e 

congraçamento da família banespiana da nossa 

AFABAN. Mais de 150 pessoas, entre associados, 

familiares e convidados compartilharam momentos 

de intensa alegria, amizade e em clima de natal.  

 

 

JANTAR DE NATAL – HOMENAGENS 

Durante o jantar de natal, sob os aplausos e o 

carinho dos presentes, a AFABAN homenageou 11 

colegas que completaram, em 2013, 50 anos de 

BANESPA.  

 

 

CONVÊNIO AFABESP-ELETROLUX 

A Diretoria da AFABESP firmou contrato de 

parceria com a ELECTROLUX, visando oferecer 

aos associados a possibilidade de adquirir produtos 

fabricados e comercializados pela Electrolux do  

Brasil com preços e condições especiais.  

Visite o site da fabricante na internet. 

Informativo Mensal 
 



REAJUSTE PELO IGP-DI  

A liminar concedida pelo Tribunal Regional da 

Justiça Federal, em São Paulo, dando 24 horas de 

prazo ao Santander para reajustar e pagar as 

aposentadorias e pensões pelos índices do IGP-DI, 

continua suspensa, por decisão do mesmo Tribunal. 

No dia 12 de dezembro último o Juiz da primeira 

instância concedeu prazo de 10 dias para que o 

Santander e a Afabesp apresentem mais provas de 

tudo o que alegaram no processo. 

 

  

 

REAJUSTE PELO IGP-DI  
Dez dias de prazo em meio aos feriados natalinos, 

recesso do judiciário e período de férias. 

Aguardar e confiar é o que nos resta. 

 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV VEM AI 

O BANESPREV está convocando os participantes 

da ativa, aposentados e pensionistas para a 

Assembleia Geral Extraordinária que permanecerá 

aberta no período de 01/02/2014 a 15/02/2014. 

Serão escolhidos: 01 Diretor Financeiro, 01 Diretor 

Administrativo e 02 membros para o Comitê de 

Investimentos. 

A eleição será pelo correio e internet. Os eleitores 

receberão em suas residências todo o material e 

orientações para votar. 

 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

CANDIDATOS APOIADOS PELA AFABESP, 

AFABANS E SINFAB 

Apresentamos os candidatos que contam com o 

nosso total e irrestrito apoio. Para a segurança das 

nossas complementações e pensões é importante 

que o BANESPREV continue em boas mãos. 
 

Diretor Administrativo 

SÉRGIO HIRATA 

Tem 35 anos de Banco, está no segundo mandato 

como Diretor Administrativo da Cabesp. Formado 

em Administração, Pós-Graduado em Gestão de 

Empresas, MBA em Gestão de Plano de Saúde. 

Certificação em Investimentos pela AMBIMA. 

Pertence ao plano III. 
 

Diretor Financeiro 

LUIZ KITAMURA 

Está na ativa no Plano III, tendo já alcançado as 

exigências para se aposentar. Ocupa o cargo de 

Gerente de Riscos, tendo trabalhado como Auditor 

e Comitês de Crédito nas Regionais. Formado em 

Economia. É membro do Conselho Fiscal da 

Cabesp. 

 

Comitê de Investimentos (vote nos dois) 

ADRIANO ITHYA TAKAKI 

Aposentado como Gerente de Divisão. Graduado 

em Administração com Especialização em 

Administração para Graduados da FGV. Vários 

cursos de especialização em Administração e 

Finanças. Foi Diretor Financeiro da Afabesp e do 

E. C. Banespa. 

DORIVAL J. FAUSTINO 

Aposentado. Graduado em Administração de 

Empresas com especialização em Mercado de 

Capitais e Finanças. Foi Diretor Administrativo da 

CABESP e Diretor da Afabesp. 

 

 

PLANO PRÉ 75 (FUNDÃO) 

O BANESPREV está convocando os participantes 

do Plano Pré 75 (Fundão) para a assembleia geral 

extraordinária que será realizada no dia 21 de 

dezembro, em São Paulo, para debater e deliberar 

sobre a minuta de contrato com o Banco Santander 

relativa ao equacionamento do déficit estrutural do 

plano da ordem de R$ 646 milhões. 

O banco propôs fazer a cobertura em 18 anos. O 

Conselho Administrativo do plano acolheu a 

proposta, a qual será apresentada com todos os 

detalhes na importantíssima assembleia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


