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Que haja amigos para 
confraternizar.
Que haja momentos para poder 
brindar.
Que haja saúde para poder viver
e que a família unida festeje com 
gratidão.
Mais um Natal e um novo ano 
que vai nascer.
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Editorial
Prezado associado

E stamos finalizando mais um ano, no qual todos vivenciamos 
inseguranças e incertezas por causa de uma pandemia jamais 

imaginada por qualquer um de nós.

Entretanto, não há mal que sempre dure e já vislumbramos um renascer 
de esperança: voltarmos às nossas rotinas, caminharmos para novos 
projetos, novos desafios, novos momentos e recriarmos tanta coisa que 
ficou, eventualmente, esquecida ou adormecida.

A Afabesp finaliza este ano bastante otimista uma vez que, chegando 
ao fim de uma longa espera sobre o processo das Gratificações, já 
deu andamento, juntamente com o Jurídico, nas Ações Individuais, 
objetivando a negociação com o Santander dos valores justos para o 
pagamento a todos que fazem parte do processo.

Portanto, esperamos sucesso nesta etapa para que cada um de nós veja 
reparada a injustiça de esse benefício ter sido excluído, após a compra 
do Banespa pelo Santander.

No mais, voltando lentamente ao normal e com toda a segurança 
possível, neste ano, comemoraremos o Natal e o Ano Novo nas unidades 
do Recanto Campestre Vinhedo e na Colônia de Férias do Guarujá.

2022 venha com muitas energias boas para que juntos possamos realizar 
muito daquilo que foi deixado para depois.

Aproveito para agradecer a todos que fazem parte desta grande família: 
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Sinfab, 
Assessoria Jurídica, Afabans, funcionários e voluntários do Call Center, 
que, ao longo de tanto tempo, têm prestigiado a nossa associação, 
prestando o seu trabalho com fidelidade e parceria.

Também, quero agradecer, particularmente, a você prezado associado 
que escolheu a segurança e a continuidade do melhor convívio e sempre 
esteve conosco nos momentos nos quais a Afabesp precisava de seu 
voto, seu apoio e confiança.

A todos, o meu melhor desejo de um Feliz e Santo Natal e que cruzemos 
para 2022 com a fé a esperança renovada.

Cordial e fraterno abraço.
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Atualidade

A tualizando as informações aos nossos associados 
que fazem parte da lista do processo sobre 
as Gratificações, informamos que os nossos 

advogados, juntamente com uma equipe técnica, já 
iniciaram os processos de execução da referida ação.
São eles formados por 10 beneficiários cada, levando em 
conta uma série de especificidades como: beneficiários 
pertencentes ao mesmo plano de complementação, 
mesmo índice de reajuste, aqueles que recebem ou 
não, complementação da Secretaria da Fazenda. Assim 
procedendo, esperamos que tal separação facilite e dê mais 
celeridade aos processos que são distribuídos a dezenas de 
Juízes de São Paulo. 
É um trabalho árduo, feito caso a caso e, portanto, deverá 
cumprir um tempo específico, apesar da contratação 
pela Afabesp de mais 8 funcionários que, no momento, 
chegaram para dar agilidade aos processos.
Estejam atentos às notícias em nosso site e não se 
esqueçam de informar mudanças de endereço e telefones 
caso ocorram.

GRATIFICAÇÃO
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O QUE ACONTECE POR LÁ

DIA DA CRIANÇA. Criança saudável é criança feliz. E assim, as comemorações do dia 
delas foi realizado com muitas brincadeiras, agradinhos, doçuras e travessuras. Quem 
esteve lá, aproveitou bem o feriado.

Colônia de Férias
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MURO EXTERNO. O muro externo da Colônia está mais bonito. A pedido da 
Feirinha na rua lateral, foi cedido o espaço para acolher uma linda pintura deixando 
o local mais colorido e mais alegre.

MANUTENÇÃO. As obras de 
manutenção são constantes na 
Colônia. Agora, destacamos a 
impermeabilização do teto do 8º 
andar, que irá impedir a infiltração 
de água nos apartamentos.
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Aposentados do Banespa formaram uma família e fortaleceram os laços 
de amizade que se estabeleceu ao longo dos anos de convívio enquanto 
estavam na ativa.
Sempre é um bom motivo para encontros e confraternizações, 
principalmente, após longo tempo esperando em casa, uma vez que 
a pandemia assim os obrigou.

espaçodo associado

Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Afabesp se reúnem 
para um almoço de confraternização.

Neste final de ano, amigos do Cartão de Crédito se reuniram para matar saudades e 
colocar a conversa em dia.
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atualize
seu cadastro

Você mudou de endereço, 
de e-mail ou de telefone?
Então, atualize o seu cadastro junto a Afabesp para 
continuar recebendo as notícias de seu interesse. 
VOCÊ  É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS ASSIM 
COMO A AFABESP É MUITO IMPORTANTE PARA VOCÊ.
Entre em contato pelo telefone: 11 3291-4199, 
ramal 4123 ou envie as atualizações necessárias 
para o e-mail: cadastro@afabesp.org.br

do associado
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UM 
REGISTRO 
HISTÓRICO  C

om as pesquisas de 
dados e imagens 
realizadas pelo 
colega Oswaldyr 
Aparecido Espanhol 
– diretor 1º vice 

- presidente que, ao longo de 
meses e meses, se debruçou em 
documentos para extrair deles 
informações consistentes que 
pudessem viabilizar esta edição e 
com a coordenação e redação de 
nossa diretora de Comunicação, 
Maria Cristina Basile Badejo, 
demos vida a este projeto.
Este livro era para ter sido lançado 
em 20 de maio de 2020, ocasião 

dos 50 anos da Afabesp com 
uma programação à altura de sua 
importância, mas, infelizmente 
não pudemos fazê-lo por causa 
de uma pandemia que deixou o 
mundo todo recluso.
Neste livro, registramos a primeira 
Reunião do dia 10 de novembro 
de 1969, quando um grupo de 
pessoas se reuniu na residência do 
Sr. Cassio de Toledo Leite em São 
Paulo, para estudar a fundação de 
uma associação de funcionários 
aposentados, cujo objetivo era o 
de promover a confraternização e 
a preservação de suas tradições. 
Daí por diante, todas as reuniões 
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importantes, que marcaram 
mudanças e realizações, foram 
também registradas.
Um fato de grande importância 
como a Complementação de 
Aposentadoria pela Secretaria da 
Fazenda, muitos não sabem, mas 
só se tornou realidade por causa 
do deputado Cassio Ciampolini 
que, abraçando a causa, a tornou 
realidade baseado no projeto 
de Lei nº 57/1951 e sancionado 
conforme Lei nº1386 de 19 de 
dezembo de 1951, também está 
bem explicado nas páginas dessa 
edição.
O início da Assessoria Jurídica 

da Afabesp quando, como e 
por que foi criada; a história da 
criação das Afabans e a expansão 
da Associação; a concessão da 
Colônia de Férias do Guarujá 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo quando o deputado Milton 
Baldocci elaborou o projeto de 
Lei nº 72 de 1978 no qual cedia 
a Colônia em comodato por 99 
anos à Afabesp; a construção do 
Recanto Campestre Vinhedo que, 
na 122ª reunião do Conselho 
Deliberativo da Afabesp realizada 
em 12 de fevereiro de 1992, 
aprovou por unanimidade a 
proposta da Diretoria Executiva 

para aquisição de gleba no 
município de Vinhedo e o dia a 
dia da Associação são alguns dos 
temas registrados nesta edição 
histórica.
Estando a obra em fase final de 
impressão, será apresentada na 
passagem do ano no Recanto 
Campestre Vinhedo e na Colônia 
de Férias do Guarujá.
É um legado patrocinado pela 
Afabesp para deixar registrado 
aos nossos filhos e a quem se 
interessar, os mais importantes 
momentos da bonita história desta 
Associação, atualmente em plena 
atividade.
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A orientação das 
Associações (Afabesp, 
Abesprev, Afubesp) 
e Sindicato é 
#NãoàMigração
A reserva matemática calculada pelo Banesprev é uma 
estimativa e não reflete a realidade, pois pode ser manipulada. 
O Plano V já apresentou déficits no passado, que foram 
cobertos pelo patrocinador e qualquer novo resultado negativo 
tem que ser coberto pelo Santander, o que não acontecerá 
em relação ao novo Plano CD, pois o Santander não terá mais 
qualquer responsabilidade para com futuros déficits.

NOVO 
PLANO CD 
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Q uanto à Cabesp, as Associações fizeram diversos 
questionamentos à Diretoria indagando sobre como ficaria os 
valores das contribuições, não obtendo resposta até hoje. Há 

possibilidade, ainda, de o associado passar a pagar a sua parte e a 
do Banco, o que equivaleria a 12% sobre o último salário recebido 
antes da migração.
O valor da migração (reserva matemática) deverá ser administrado pelo 
associado em Fundo de sua escolha e sujeito às oscilações do mercado. 
Se acabar antes do falecimento do titular, ficará recebendo somente do 
INSS e pagando a Cabesp, conforme mencionado acima.
O associado não terá direito ao aumento anual de qualquer índice 
(cláusula 44 ou reajuste pelo sindicato) e nem ao recebimento do 
13º salário.

O Banesprev tem feito campanha milionária para se livrar desse 
passivo que recebeu e foi ancorado por títulos que garantem esse 
pagamento.
Essa proposta (Plano CD – contribuição definida) e outras 
alterações estatutárias, que o Banesprev fez, foram aprovadas 
pela Previc de forma irregular, estão “sub judice”, uma vez que a 
Abesprev, por meio de liminar no TJSP, no dia 19/8/21, conseguiu a 
suspensão da eficácia das reformas do Estatuto Social do Banesprev 
por não ter sido deliberado em Assembleia dos Participantes, fato 
que impede a averbação das ditas reformas no Cartório de Pessoas 
Jurídicas. #NãoàMigração.

As associações e sindicatos esclarecem que as entidades têm feito 
ligações aos colegas com o objetivo de colher dados para pesquisa sobre 
a intenção dos participantes em migrarem ou não para o Novo Plano CD 
do Banesprev, além de perguntar se há dúvidas sobre as informações 
divulgadas até o momento.
No entanto, chegaram relatos de que estariam telefonando em 
nome das associações perguntando para os participantes se teriam 
interesse em fazer o cálculo da reserva, numa clara tentativa de 
ludibriá-los.
Reforçamos que as associações contrataram uma empresa séria visando, 
unicamente, a realizar uma pesquisa para ter um conhecimento maior 
sobre as intenções e dúvidas dos colegas quanto ao Plano CD. Portanto, 
muito cuidado! Pedimos que desconsiderem qualquer tentativa de 
contato que use como pretexto simulação de reserva e afins.
 

ATENÇÃO!
NOSSA PESQUISA 

NÃO OFERECE 
SIMULAÇÕES 

SOBRE O VALOR 
DA RESERVA.

NÃO CAIA 
NESSA!

NOVO 
PLANO CD 
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Saúde

U
ma pessoa 
começa a 
envelhecer desde 
o momento de 
sua concepção. 
Embora o 

envelhecimento esteja presente 
em todo o ciclo de vida, as 
consequências desse processo se 
tornam mais perceptíveis somente 
na última fase. A lentidão natural 
do cérebro e suas funções é uma 
delas, mas tem chances de ser 
melhorada em qualquer idade. 
Chamado de ginástica para o 
cérebro, o estímulo cognitivo 
mantém ou aumenta habilidades 
comprometidas com o avançar 
dos anos, como memória, 
atenção, concentração, raciocínio, 
linguagem e orientação temporal 
e espacial. A estimulação pode 
ocorrer por meio de exercícios 
direcionados – jogos para treinar 
determinadas funções cognitivas, 
por exemplo –, mas também 
durante atividades realizadas ao 
longo da vida. 
Isso é possível por causa da 
reserva cognitiva, construída desde 
os primeiros anos escolares e 
alimentada por todas as práticas 
que tirem o indivíduo da zona de 

conforto e gerem aprendizado. 
Essa capacidade ainda depende 
de fatores como alimentação, 
socialização e exercício físico, 
mas uma rotina com estímulos é 
fundamental para a constituição 
da reserva. “Costumo dizer que é 
como se fosse um muro que você 
vai construindo ao longo da vida”, 
afirma Raphael Spera, neurologista 
do Hospital Sírio-Libanês (SP). 
“Quanto mais coisas você faz, 
mais tijolos você coloca, mais alto 
é o muro e maior proteção você 
vai ter quando chegar aos 60 
anos.
Benefícios da ginástica 
para o cérebro – Com as 
funções cognitivas mantidas 
ou maximizadas, o idoso terá 
autonomia por mais tempo. O 
resultado pode ser percebido 
nas pequenas demandas do dia 
a dia, que variam desde cuidar 
de várias panelas no fogão ao 
mesmo tempo até se lembrar 
de palavras mais rapidamente. 
A ginástica cerebral ainda pode 
ser útil para pessoas com TDAH 
(transtorno do déficit de atenção 
com hiperatividade), doenças 
neurodegenerativas ou sequelas 
neurológicas da covid-19. 

O objetivo do estímulo cognitivo 
não é que o indivíduo alcance 
uma atividade mental superior 
à de outras pessoas, mas em 
relação às condições biológicas 
de seu próprio cérebro, diferencia 
Maria Teresa Carthery-Goulart, 
professora associada da pós-
graduação em neurociência e 
cognição da UFABC (Universidade 
Federal do ABC). Exercícios que 
estimulam as funções cognitivas
entre as diversas atividades que 
melhoram a reserva cognitiva, 
especialistas recomendam que 
se escolha aquelas que possam 
ser úteis ou interessem à pessoa. 
“A memória está bem pertinho 
da parte do prazer, do humor. 
Quando existe uma alegria, é mais 
fácil registrar”, destaca Antônio 
Rodrigues Júnior, terapeuta 
ocupacional e secretário-adjunto 
de gerontologia da SBGG-PE 
(Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia de Pernambuco). 
Outra dica é variar os estímulos 
e incluir os exercícios na rotina. 
Confira alguns exemplos: 
1- Jogar jogos de tabuleiro e 
cartas – jogos trabalham várias 
funções cognitivas e há diversas 
opções, para serem escolhidas a 

A IMPORTÂNCIA DE MANTER 
AS FUNÇÕES COGNITIVAS EM DIA 
AO LONGO DA VIDA
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depender do nível de escolaridade, 
idade e familiaridade do jogador. 
São recomendados desde jogo 
da velha, para pessoas menos 
instruídas, a jogos como buraco, 
dama, sudoku e dou shou qi (luta 
na selva, em chinês), uma variação 
mais lúdica do xadrez. 
O xadrez, aliás, tem destaque 
nos estudos de estímulos 
cognitivos por ser uma atividade 
complexa. Estimula habilidades 
como planejamento, estratégia, 
velocidade de raciocínio, atenção e 
até orientação espacial durante a 
movimentação pelo tabuleiro.
2 - Aprender um novo idioma – 
quanto mais línguas uma pessoa 
tem contato na infância, maior 
sua capacidade de aprendizado. 
Mas aprender um novo idioma é 
uma atividade recomendada para 
toda a vida. Exemplo disso é um 
estudo que mostrou que o uso do 
Duolingo, aplicativo gratuito de 
ensino de idiomas, tem efeitos tão 
positivos quanto usar aplicativos 
de exercícios específicos para 
estímulos cognitivos. 
3 - Tocar um instrumento 
musical – se uma pessoa 
tem sonhos artísticos, pode 
aproveitá-los para começar a 
tocar um instrumento musical. 
A aposentadoria é um bom 
momento para aprender o que 
sempre desejou. Também vale 
voltar a tocar algo que se sabia 
antes mas foi abandonado.
4 - Fazer trabalhos manuais 
– atividades como tricô e crochê 
são incentivadas porque, além de 
trabalharem a habilidade motora, 
estimulam a contar os pontos e 
carreiras.
5 - Ler e conversar sobre o que 
leu – a leitura regular beneficia 
a capacidade de atenção, 
concentração e memória. Mas 
ler o mesmo material, como 

livros sagrados, técnicos e de 
receitas, pode não estimular as 
funções cognitivas, já que não 
desafia o cérebro nem enriquece 
o vocabulário. Por outro lado, 
conversar sobre o que leu 
potencializa o estímulo, porque 
exercita a memória a longo prazo 
e ajuda a reter o conhecimento, 
além dos ganhos com a 
socialização. Logo, participar 
de um clube de leitura resolve 
todas essas demandas: incentiva 
o hábito de ler, varia gêneros 
literários e promove debates. 
6 - Quebrar a rotina – andar por 
caminhos diferentes do habitual, 
variar no uso de transportes 
públicos ou ir a outros mercados 
são exemplos de atividades que 
estimulam o “GPS do cérebro” e 
podem ser incorporadas à rotina 
para um dia a dia de novidades. 
7- Meditar – a meditação e o 
mindfulness – técnica de atenção 
plena – podem melhorar a 
capacidade de foco e até modificar 
a estrutura cerebral. Mesmo 
meditando por poucos minutos, 
o importante é incluir a prática na 
rotina. 
8 - Aprender a usar tecnologia 
– usar equipamentos eletrônicos 
de casa, além de útil, estimula 
o cérebro com o aprendizado. 
Para idosos, há opções desde 
aprender a usar o controle remoto 
da TV por assinatura até enviar 
mensagens pelo smartphone. A 
tecnologia ainda ajuda a driblar as 
dificuldades do isolamento social 
para fazer atividades em grupo e 
manter contato com os familiares. 
9 - Escrever sobre lembranças 
– escrever resgatando memórias 
também ativa o cérebro. Começar 
um diário pode ajudar inclusive 
em casos de esquecimentos. 
Outra dica é revelar fotos de uma 
viagem e registrar no verso delas 

os detalhes da experiência.
10 - Compartilhar o que 
sabe – relações intergeracionais 
apresentam benefícios para a 
cognição. Aprender e ensinar 
aumenta a taxa de retenção das 
informações. Um idoso ou idosa 
pode ensinar o neto a tocar piano, 
a cozinhar, tricotar e a falar outra 
língua, por exemplo. Além da 
utilidade, essa transferência de 
saberes preserva raízes, algo que 
costuma ser valorizado quando 
o familiar mais velho já não está 
mais presente. 
11 - Fazer atividades 
linguísticas – passar o tempo 
com caça-palavras e cruzadinhas 
é um bom estímulo enquanto 
representar um desafio ao cérebro. 
Melhor ainda seria a pessoa 
encontrar palavras que possam 
ser úteis em seu cotidiano, como 
o ponto de referência da casa de 
algum conhecido.
12 - Praticar um esporte – 
praticar uma atividade física tem 
muita vantagem para a atividade 
mental, porque trabalha as 
funções cognitivas e a função 
cardiorrespiratória, o que melhora 
a oxigenação do cérebro. A 
natação, por exemplo, utiliza 
movimentos diferentes e requer 
que se lembre de várias técnicas.
13 - Outras atividades – diversos 
outros exercícios podem ser 
realizados desde que desafiem 
o cérebro, como escrever com a 
mão oposta, ouvir um podcast e 
conversar sobre ele e participar de 
treinos cognitivos direcionados que 
podem ser pagos ou oferecidos 
por projetos de extensão, como 
o Ativamente, da UFABC. A 
orientação é aprender coisas 
novas, prazerosas e úteis que 
envolvam socialização.

Referências: site VivaBem -Uol
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Falecimentos
Nome Data         Idade Local

Ademir Barbosa de Oliveira 09/08/21 69 S. J. B. Vista – SP 
Adilson Ribeiro de Lima 27/10/21 82 P. Paulista – SP 
*Altair Valinoti  11/10/21  
Altino Teixeira de Andrade 17/11/21 80 R. Preto – SP 
Amelia Fornazari Bonomi 28/08/21 95 Campinas – SP 
Americo Augusto Jeronimo Vaz 26/11/21 73 P. Prudente – SP 
Angelo Francischetti 08/10/21 87 Limeira – SP 
*Antonio Aparecido Turaca   
Antonio Carlos Beber 15/08/21 83 Penápolis – SP 
Armando Binotti Junior 06/10/21 62 São Paulo – SP 
Arnaldo Paula Ribeiro 22/11/21 76 Jaboticabal – SP 
*Bernardino Mincone Filho   
*Candido Spindola   
Carlos Sergio Peirão Gomes 18/10/21 78 São Paulo – SP 
Carmelo da Costa Torres 30/09/21 75 Corumbá – MS 
Cecilia Machado Salomão 16/09/21 94 São Paulo – SP 
Cleuza Aparecida Leal Correa 26/09/21 80 S. J. R. Preto – SP 
Decindo Geraldo da Silva 25/10/21 69 São Paulo – SP 
*Dinorah Teresinha de D. Silva 08/11/13  
Domingos Ribas Filho 02/09/21 78 S. Anastácio – SP
Edmilson Carlos R. Garcia 13/10/21 61 Guaratinguetá – SP 
*Elenoil Gomes da Silva 01/12/21  
Eliana Iorio Franco 22/09/21 77 São Paulo – SP 
Eliana Souza Camara Ramos 24/08/21 63 São Paulo – SP 
Elvira Carolina Forlanetto 20/09/21 80 São Paulo – SP 
*Ester Telma Mandelli Segantin   
Fernando Gonçalves 28/10/21 78 Santos – SP 
Francisco de Souza Secchi 20/09/21 94 S. Gertrudes – SP 
Guy Bastos Duarte 17/08/21 97 Piracicaba – SP 
Helio Nogueira Rodrigues Neves 19/09/21 81 Araçatuba – SP 
Humberto Aguiar Dias 12/09/21 82 Recife – PE 
*Jairo Beresford Rodrigues   
Jeronymo Serafim Leite 20/08/21 77 S. J. R. Preto - SP
*Joana D’Arc M. de A. Ceretta   
João Luiz Moura Siqueira 21/09/21 78 Porto Feliz – SP 
Joaquim Jose Neves 27/08/21 85 Campinas – SP 
José Carlos Bleinroth 24/10/21 74 Quatá – SP 
José Carlos Buttura 29/09/21 68 D. Córregos – SP 

José Carlos de Oliveira 16/09/21 71 P. Prudente – SP 
José Carlos Franco de Lima 04/11/21 72 Ourinhos – SP 
José Carlos Gajardoni 03/10/21 75 Franca – SP 
*Jose Carlos Nunes da Silva   
Jose de Salles Villela Netto 29/10/21 83 S. J. Campos – SP 
Jose Gomide Martins 27/08/21 85 N. Horizonte - SP
*Jose Luiz de Souza Netto   
José Ripari 28/10/21 79 São Paulo – SP
Júlia Kitsuko Yanaguiya Nazima 26/10/21 72 São Paulo – SP 
Leonildo Moretti 15/11/21 82 S. J. R. Preto – SP 
Lourdete D’Avila 05/08/21 70 Florianópolis - SC
Luis Gonsaga P. Oliveira 11/10/21 83 São Paulo – SP
Luiz Antonio Casagrande 17/10/21 73 Juquiratiba – SP 
Luiz Carlos Antonangelo 06/11/21 76 Avaré – SP 
Luiz Santiago da Silva Filho 24/07/21 59 São Paulo – SP 
Marcia Cybele Speridião Alves 24/10/21 83 Marília – SP 
Maria Aparecida L. Morais 29/08/21 70 Curitiba – PR 
*Maria de Lourdes M. Siqueira 04/10/19  
Maria do Carmo de Souza 26/02/21 77 Nova Iguaçu – RJ 
Maria Geny Bondioli Pavanelli 06/09/21 91 S. J. Campos – SP 
*Maria Martins Garcia Blesio   
Maria Valderez Prado Garcia 17/10/21 95 Santos – SP 
*Mario Hiroshi Yamasita   
Mario Luiz Giorjão 30/10/21 75 Birigui – SP
*Marlene Marques de Britto Bueno   
Massao Kobori 04/09/21 80 Campinas – SP 
Mercedes Galhardo Tarcha 14/08/21 91 São Paulo – SP 
Murilo Marques Junior 06/09/21 61 São Paulo – SP 
Narciso Caobianco 23/07/21 90 S. J. R. Preto – SP
*Neidy Fernandes Alves   
Nelson Coronado 08/11/21 82 Araraquara – SP 
Ophelia Campos Borges 17/11/21 97 São Paulo – SP 
Osny Irineu Franco da Rosa 14/09/21 84 S.Lourenço – MG
Oswaldo João Stein 02/09/21 81 Rio Claro – SP 
Oswaldo Jorge 19/09/21 76 B. V. Paraíso – SP 
Paulo Silas Teixeira 18/08/21 62 Bauru – SP 
Paulo Zacur Audi 02/08/21 79 Ibirá – SP 
Renato Franco 29/10/21 75 Araçatuba – SP 

Nome Data         Idade Local Nome Data         Idade Local

Rivair Bergamo 03/03/21 77 Uberlândia – MG 
Rosa Colombine Blesio 10/09/21 84 São J. Barra – SP  
Rosa de Agostini Cardoso 06/11/21 92 Avaré – SP 
Ruy Fernando Lisbôa Martins 18/03/21 66 Belém – PA 
Salvador Alves Barreto 30/08/21 81 Ourinhos - SP
Sidney Angelo Adami 29/08/21 70 Catanduva – SP 
*Solange Maia Melo   
Ulisses Pontes 18/09/21 78 A. da Serra – SP 
Urbano Roque Zotelli 24/09/21 76 Piracicaba – SP 
Valdomiro Gomes Bento 26/10/21 71 Bebedouro – SP
Vera Maria de Melo Brito 16/09/21 66 S. J. B. Glória – MG 
Viliam Parreira de Matos 24/07/20 72 Cuiabá – MT 
*Vladimir Canzian   
*Waldeir Soares da Silva   
*Walter Pizzo   
Wanderley Perez  07/10/21 84 São Paulo – SP 
Wilfredo Wantuil Aurich 24/10/21 81 Vila Velha – ES 
Wilma Costa Mendes da Silveira 18/08/21 87 São Paulo – SP 
*Wilson Morelle   
Zaira Delega 16/08/21 66 Florianópolis – SC 

TOTAL 96 Falecidos  
   

Nota: os falecimentos são publicados 
a partir do momento em que somos 
informados. 

*Esclarecemos que os dados de 
falecimento dos associados são 
obtidos no site da Secretaria da 
Fazenda e como ainda não recebemos 
a certidão de óbito, as informações 
não estão completas.

“Atitudes responsáveis como o uso de máscaras, higienizar 
sempre as mãos e evitar aglomeraçõessão parte de nossa 
responsabilidade para atravessarmos sem grandes problemas 
esse momento no qual estamos passando”.
Juntos em um mesmo propósito e com as graças de Deus vamos 
vencer esse inimigo.

Curtas

O SANTANDER GANHA 
E VOCÊ PERDE!”

PENSAMENTOS

“A amizade é semelhante a 
um bom café, uma vez frio, 
não se aquece sem perder 
bastante do primeiro sabor”. 
(Immanuel Kant)

“Para conhecermos os 
amigos é necessário passar 
pelo sucesso e pela desgraça. 
No sucesso, verificamos a 
quantidade e, na desgraça, a 
qualidade”. (Confúcio)
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Abigail Deise R. Cantinelli Catanduva – SP 
Alcir Benito Garcia S. Anastácio – SP 
Aldair Delpreto Spolaor N. Granada – SP 
Alexandre G. Corrêa Mirassol – SP 
Almir Rabelo Costa V. Redonda – RJ 
Ana Beatriz M. M. Oliveira São Paulo – SP 
Ana Claudia S. C. Nunes São Paulo – SP 
Ana Eliza R. Mattos Marília – SP 
Andre Luiz Oliveira Silva P. Prudente – SP 
Angelo Pereira Barros São Paulo – SP 
Antonio H. Santos São Paulo – SP 
Antonio J. Tavares Guedes Goiânia – GO 
Aparecida C. A. Santos N. Esperança – PR 
Aparecida de T. Piza Neves Campinas – SP 
Aparecida G. Silva Cosmo Jales – SP 
Astrid Maria A. Sampaio Itu – SP 
Benedito Maia Moniz Neto Teresina – PI 
Bruna Nogueira Silva Birigui – SP
Carlos Hamilton Maturana P. Prudente – SP 
Cecília Tiveron Bertolucci São Paulo – SP 
César Augusto C. Ripari São Paulo – SP 
Cícero Gomes Dias S. Anastácio – SP
Clara Regina J. Cancian Tietê – SP 
Clarice Masteguin Prando S. J. Rio Preto – SP 
Clélia Neuze C. Cambraia Mogi Guaçu – SP 
Daisy de Oliveira São Paulo – SP 
Daniel Neves Garcia Guaíra – SP 
Darci Ferreira C. Neves Martinópolis – SP 
Deluzio Chaves Pereira São Paulo – SP
Diana Delgado Beber Penápolis – SP 
Direne Machado Torres Goiânia – GO 
Douglas Baptista Luz São Paulo – SP 
Edna Maria B. Lima P. Paulista – SP 
Edson Luiz Favero P. Prudente – SP 
Edson Mario C. Ribeiro Cerquilho – SP 
Eliane Terezinha A. Santos P. Paraná – PR 
Eliene Lopes Fochi M. Aprazível – SP 
Elizabeth Bonomi Campinas – SP 

Erondina Chaves Santiago Maringá – PR 
Esmeralda Brilhante Campinas – SP 
Eurides Tavares Bolfarini Marília – SP 
Evani Pereira P. Oliveira São Paulo – SP 
Evarista Lopes Torres São Paulo – SP 
Feliciana M. S. Guimarães C. Grande – MS 
Francisco Carlos Secchi Rio Claro – SP
Francisco Ruiz Rodrigues São Paulo – SP 
Gustavo Henrique Belon São Paulo – SP 
Helena Maria G. Ortiz Araraquara – SP 
Helio de Oliveira Ceolin Santos – SP 
Henrique Tonet Caxias do Sul – RS 
Hilda da Silva Minami Barueri – SP 
Idercina de L. Silva Bento Bebedouro – SP 
João Aparecido de Santana Nhandeara – SP 
José Carlos Soares II São Paulo – SP 
José Mario Pereira Guaíra – SP 
Josmar Gozetto Piracicaba – SP 
Kiyoshi Nakao Jales – SP 
Laercio Tavares São Paulo – SP 
Leonor Kataoka Londrina – PR 
Lourdes Kikue Yamamoto São Paulo – SP 
Lourdes Toro Idalgo São Paulo – SP 
Luci Mieko Pedroso Sakoda São Paulo – SP 
Luis Carlos de Lima Sorocaba – SP 
Luzia Maria Vieira Santa Isabel – SP 
Maria da Graça Lima P. Caldas – MG
Maria de Jesus B. Frazilli Valparaiso – SP 
Maria de L. L. Martins N. Horizonte – SP 
Maria Izilda A. M. Castro São Paulo – SP 
Maria Josefina A. Zancan Á. Lindoia – SP 
Maria Júlia Dameto Ribeiro Ibitinga – SP 
Maria Vilma B. Santos Assis – SP 
Marilda Ferregutti Adami Catanduva – SP 
Marlene Zanetti Soares São Paulo – SP 
Milton Luiz Costa Pirassununga – SP 
Mirela Fraco Barrella São Paulo – SP 
Nalia Iara M. Martins Santo André – SP 

Neide A. Lima G. Oliveira São Paulo – SP 
Niltes Maria S. T. Balan Capivari – SP
Norma P. Almeida Carmo São Paulo – SP 
Oriovaldo A. B. Silva São Paulo – SP 
Orminda Garrido Giorjão Birigui – SP 
Osmar Vargas São Paulo – SP 
Osni Astinfero B. Silva São Paulo – SP 
Patricia de O. Pinto Rueda S. J. Rio Pardo – SP 
Placede Segalla Uehara Dracena – SP 
Rafael Augusto de Freitas Bauru – SP 
Regina de Oliveira Marques São Paulo – SP 
Rita de Cássia N. Pastina Conchas – SP 
Roberto Scandolo Indaiatuba – SP 
Rosa Maria A. Cardoso C. César – SP 
Rosana Costa de A. Feio Rio de Janeiro – RJ 
Rosana Mary B. Coelho S. J. da Barra – SP 
Rosemeire Z. Santana Nhandeara – SP 
Rozana Aparecida Bento Sumaré – SP 
Sandra R. H. Francesconi São Paulo – SP 
Sidnei de Paula Corral P.  Venceslau – SP 
Silvia Cristina M. R. Alves Franca – SP 
Silvia Helena C. Fonseca Mococa – SP 
Silvia Maria A. Moron Bauru – SP 
Solanger Gomes Strausz São Paulo – SP 
Sonia A. T. A. Almada Guaratinguetá – SP 
Sonia Gertrudes B. Primo T. Sampaio – SP 
Sonja M. F. Gajardoni Franca – SP 
Sueli Ap. O. Santos São Manuel – SP 
Tereza Hirata Kobori São Paulo – SP 
Terezinha de Jesus Ferreira Araraquara – SP 
Terezinha Laurani Agarie C. Mourão – PR 
Vera L. S. R. M. Salateo Vinhedo – SP 
Vera Lucia Sartorelli Ribas S. Anastácio – SP 
Walter Piva Rodrigues São Paulo – SP 
Yolanda M. S. Mendonça Camarajibe – PE 

Total 111 Novos Sócios.

Bem-vindo!




