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Os Benefícios da Dança
Recadastramento obrigatório do INSS

Por Onde Anda
Fotos de evento em Londrina (PR)

Aonde Vivem os Apabeanos
Veja em que partes do Brasil vivem os nossos colegas associados
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Membros Suplentes: Adilson Luiz Serbake, José Sireli Custódio, Sérgio Monti
Membros Permanentes: Ademir Wollmann, Antonio Campos Silva Junior (licen-
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Membros Efetivos: Agostinho Menshhein, Lino Campos Carames, Ravizio Alves da Silva Filho.  
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Mensagem

do Presidente

Recados | Editorial

Apabam Notícias Fator A - Informativo Editado pela Associação dos Funcionários Aposentados do Bamerindus

Novos associados: a Diretoria da Apabam dá boas vindas aos novos associados:
Celso Luis Miranda, Élcio Bordin Bussolaro, Jorge Vieira da Costa, José Maurílio Petri, Luis Inácio Guio, 
Pedro Parra, Reinaldo Campos, Vilson Valmir Weinrich.

A Diretoria da Apabam agra-
dece o nosso colega Ilson Alfre-
do de Moraes pelo pronto aten-
dimento ao nosso pedido para 
nos representar na audiência de 
conciliação junto ao Poder Judi-
ciário – Tribunal de Justiça, 3ª 
vara Cível da Comarca de Belém 
(PA). Prezado Ilson, o seu gesto 
demonstra o seu companheiris-
mo e espontaneidade em servir 
a entidade que nos congrega!

Falecimentos – Comunicação 

APABEANOS QUE DEIXARAM SAUDADES:

Adão Magalhães das Neves, Curitiba (PR) (26/01/1937 – 03/08/2013)
Altair Grittes, Curitiba (PR) (13/12/1946 – 28/05/2013)
Dalvo Rodrigues, Curitiba (PR) (21/11/1943 – 14/05/2013)
David Pereira Alves, Curitiba (PR) (23/08/1937 – 12/06/2013)
Evangelia Margarida Andríolas, Curitiba (PR) (11/01/1940 – 10/07/2013)
Odair Euzébio, Curitiba (PR) (26/08/1938 - 27/07/2013)
Maurício de Souza, Curitiba (PR) (17/03/1950 - 09/09/2013)

Obrigado 
Apabam

Recados 
Apabam
Agenda 2013

Recadastramento obrigatório de Aposentados 
e Pensionistas do INSS

Foi prorrogado pelo INSS até 
o dia 28 de fevereiro de 2014 o 
recadastramento obrigatório de 
aposentados e pensionistas que 
recebem seus benefícios por 
meio de conta corrente, conta 
poupança ou cartão magnéti-
co. Este cadastro deve ser feito 
anualmente, para atualização de 

dados e comprovação de que o 
aposentado está recebendo o 
seu benefício. O INSS recomenda 
que o aposentado, munido de 
seus documentos (carteira de 
identidade, CPF e comprovante 
de residência), vá a sua agência 
bancária no mês em que faz ani-
versário, para evitar filas. Quem 

ainda não fez o cadastro, pode ir 
até o mês de fevereiro de 2014.  
Lembramos que quem não se 
recadastrar dentro do prazo 
poderá ter o pagamento do 
benefício suspenso. Para mais 
informações, acesse o site da 
Previdência Social, www.mpas.
gov.br, ou ligue para 135.

Jornal Apabam – Fator A – 
Edições 2013: Junho, Setembro 
e Dezembro.

Eventos a realizar – Confrater-
nização, recreação e social: Curiti-
ba, em Setembro e Novembro.

Classificados Apabam: Aces-
se o site www.apabam.com.br e 
conheça alguns serviços e pro-
dutos oferecidos/   comercializa-
dos por associados da Apabam. 

Sempre que houver falecimento de pessoas Associadas ou não 
da APABAM (titular ou pensionista) que recebem o Beneficio do 
Fundo Apaba, bem como de seu cônjuge, a família deve comunicar a:
a) APABAM, para prover-se de informações e orientações em rela-

ção a benefícios, seguro saúde e seguro de vida;
b) HSBC/RH GESTÃO APABA, através do telefone (41) 3777-5353.
c) HSBC – Seguros - Associados com apólice 2700 (antiga AB-

273) têm direito a “assistência funeral”. Portanto, ocorrendo 
o fato (falecimento), contatar à HSBC/SEGUROS, através do 
telefone 0800-55-5250, a qual providenciará o atendimento 
funerário. 
Obs. Caso não seja feito contato, o HSBC/SEGUROS não fará o 

reembolso de despesas já pagas por familiares do associado.

Alcion Sponholz

Prezados Apabeanos, hoje somos 1028 colegas que integram o 
nosso quadro de associados. Nesta edição vamos saber onde resi-
dem os nossos colegas. Existe uma pergunta que nos inquieta muito. 
Como estão os Apabeanos? Estão procurando ter uma boa qualidade 
de vida? E os cuidados com o corpo e a mente têm sido lembrados 
no dia a dia? Precisamos estar atentos e integrados a tecnologia que 
se faz presente também junto aos aposentados. Nosso corpo preci-
sa ser acionado todos os dias, dentro da limitação de cada um, 

para evitar as consequências de 
um corpo atrofiado. Nosso cére-
bro não pode se aposentar, mui-
ta gente se aposenta e se aban-
dona, com isso ela mata seu 
cérebro e adoece. “Nosso corpo 
se enruga e não podemos evitar, 
mas não o nosso cérebro.” É o 
que afirma a Dra. Rita Levi Montal-
cini, médica italiana, hoje com 104 
anos de idade e com especialidade 
em Neurocirurgia.  A APABAM con-
tinua receptiva às necessidades 
de cada Apabeano, sempre que 
quiser comunique-se conosco.
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Aonde vivem os Apabeanos?
ocê sabe aonde mora a 
maioria dos Apabeanos? 
Na região sul? Ou sudeste? 

E em qual cidade podemos en-
contrar mais colegas? E será que 
existe alguma cidade aonde vive 
apenas um associado? Fizemos 
uma pesquisa em nossos cadas-
tros e montamos uma lista com 
as cidades e estados com maior 
número de Apabeanos – e en-
contramos algumas cidades com 
apenas um associado.
O estado com o maior número de 
associados é o Paraná, aonde vi-
vem mais da metade dos nossos 
associados, 619. Em segundo lu-
gar temos o estado de São Paulo, 
com 168, e o Rio de Janeiro em 
terceiro, com 111. Temos Apa-
beanos morando em 19 estados 
do Brasil, e em alguns deles há 
apenas um associado: Distrito Fe-
deral, Piauí, Rondônia e Tocantins 
quase ficaram de fora da nossa 

V
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Administração e Gestão

Há associados espalhados por 19 estados do Brasil; Paraná lidera o ranking com maior número de Apabeanos

lista, mas sempre temos um companheiro em algum 
canto do Brasil.
Já as cidades com maior número de Apabeanos são: Curi-
tiba (PR), aonde temos 492 associados; seguida por São 
Paulo (SP), com 66 e Rio de Janeiro (RJ), com 41. Destaque 
para Niterói (RJ), Londrina (PR) e Maringá (PR), aonde mo-
ram, respectivamente, 40, 21 e 21 Apabeanos.

Cidade Campeã
Um de nossos associados que compõe o grande núme-
ro de Apabeanos em Curitiba é Adilson Corradi. Natural 
de Cambará, nor te pioneiro do Paraná, Adilson vive na 
capital paranaense junto de sua esposa, desde 1975, 
Maria de Lourdes, quando transferiu-se de São Paulo 
para o Paraná. “Estou nesta cidade desde 1975. São 
exatamente 38 anos de Curitiba, mais do que residi na 
minha cidade natal, que foram 23 anos; por isto con-
sidero mais Curitiba como minha cidade natal do que 
Cambará”, explica Corradi.
O Apabeano, durante sua trajetória bancária, morou 
em diferentes cidades: Cambará (PR), Andirá (PR), Ma-
ringá (PR), São Paulo (SP) e Curitiba (PR), por onde 
conheceu e trabalhou com diversos Apabeanos; alguns 
deles ele ainda encontra com frequência: “Vejo princi-
palmente os que residem ou trabalham próximos da 

minha residência, como João Mendes Sanches, 
Jair Ribeiro dos Santos, Anilçon Baggio, Luiz 
Fernando Cabral e Sidney da Silva, entre ou-
tros”, lista.
Mas mesmo residindo per to de antigos cole-
gas de banco, Adilson conta sentir saudade de 
muitos parceiros do Bamerindus. “Sinto muita 
saudade, principalmente daqueles que traba-
lharam comigo nas unidades por onde passei, 
e daqueles que tive contatos em outras unida-
des do Banco e Empresas Coligadas”. 
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Veja em nossa tabela as regiões, estados e cidades com maior número de Apabeanos:

Associados por região 5 Estados com 
mais Associados

10 cidades com o maior 
número de Apabeanos

Sul – 681
Sudeste – 292
Centro-Oeste – 31
Nordeste – 25
Norte - 04

Paraná – 619
São Paulo – 168
Rio de Janeiro – 111
Santa Catarina – 37
Rio Grande do Sul – 25

Curitiba (PR) - 492
São Paulo (SP) - 66
Rio de Janeiro (RJ) - 41
Niterói (RJ) - 40
Londrina (PR) - 21
Maringá (PR) - 21
Salvador (BA) – 18
São Caetano do Sul (SP) – 13
Cascavel (PR) - 11
Florianópolis (SC) - 11

Dados de agosto/2013

Você, prezado associado, que 
vive em uma cidade aonde não 
mora nenhum colega Apabea-
no, nos encaminhe a sua opinião 
sobre esta experiência. Você que 
reside numa cidade ou estado 
onde se encontram mais colegas 
Apabeanos, também gostaríamos 
de receber a sua opinião: você 
mantém contato permanente com 
os demais? Participa de reuniões 
ou eventos com eles? Mande seu 
recado ou opinião para o nosso e-
-mail, apabam@apabam.com.br.
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No último dia 11 de setembro 
se reuniram, na sede da Apabam, 
em Curitiba (PR), os membros da 
Diretoria Executiva da Apabam, jun-
to com os membros dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo, em uma reu-
nião organizada para um balanço 
de todas as atividades realizadas 
no último semestre, assim como o 
planejamento de estratégias para os 
próximos meses e propor uma maior 
interação entre todos os par ticipan-
tes da atual gestão. 

Diretoria e Conselhos Fiscal e Deliberativo reúnem-se na Apabam
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Capa

Dançando, a gente melhora o espírito e conhece 
melhor o próprio corpo. Que tal fazer um curso 
de Dança de Salão ou aproveitar um bom baile?

Os Benefícios
uem dança, os males 
espanta. Sim, você leu 

cer to: além de cantar, dançar 
também faz muito bem para o 
nosso corpo e espírito. E dife-
rente do que muitos pensam, 
não há idade para quem quer 
se diver tir dançando, seja em 
casa, em uma festa ou num sa-
lão. E caso você tenha mais de 
60 anos, é melhor ainda: faz 
mais amigos, melhora a saúde 
e o bom humor.

Quer um exemplo? O apo-
sentado Cláudio Machado, de 
Curitiba, par ticipa semanal-
mente do Baile da Terceira 
Idade da Igreja Santo Inácio 
de Loyola, no bairro Boqueirão. 
Toda sexta-feira, no período 
da tarde, ele se reúne a uma 
centena de companheiros e 
dança a tarde toda. Aos 67 
anos, Cláudio conta que dan-
çar é um de seus principais 
hobbies: “Sempre gostei muito 
de dançar; inclusive eu conhe-
ci a minha esposa, Denise, em 
um baile, ainda nos tempos de 
escola. Mesmo com uma vida 
corrida, sempre separamos um 
tempinho para nos diver tir”.

Forró e tango são os ritmos 
favoritos de Cláudio, que diz 
que arrisca diferentes estilos 
de dança, mas as de casal são 
as suas preferidas. “Como es-
tou sempre com minha esposa, 
prefiro as mais lentas, que dá 
para dançar junto; mas se toca 
um sambinha, ou um rock, não 
perco tempo e me divir to ainda 
assim”, explica.

Quem conhece Cláudio e 
par ticipa do mesmo baile que 
ele há anos é a dona de casa 
Sandra dos Santos, que alia a 
dança a outros exercícios para 
continuar ativa e com bastante 
agilidade. “Eu nunca fiz muito 
exercício, mas após aposentar-

Q

-me, notei que estava ficando 
um pouco travada. Procurei 
um médico e ele me indicou 
alguns exercícios, como cami-
nhada e esteira, mas quando 
eu lhe disse que gostava de 
dançar, ele disse que poderia 
usar esta prática para relaxar 
e movimentar o corpo. Hoje eu 
sinto bastante diferença em 
relação a quando eu não me 
exercitava”, conta Sandra.

Aulas de Dança de Salão
Mas nem todo mundo co-

nhece os passos de diferentes 
estilos de dança. Para quem 
quer aprender, uma boa opção 
são os cursos de Dança de Sa-
lão; muitos são exclusivos para 
turmas da Melhor Idade. A pro-
fessora de dança Giuliana Man-
fio, proprietária da Mix Studio 
do Corpo, em Curitiba (PR), se 
surpreendeu por reunir uma 
turma com vários alunos desta 
faixa etária.

“Nós não temos na esco-
la uma turma específica para 
terceira idade, mas há uma 
turma que, por coincidência, 
só tem alunos acima dos 60 
anos. Não foi algo intencional; 
até já trabalhei, por bastante 
tempo, com turmas da terceira 
idade, porque eu sempre tento 
trabalhar com todas as faixas 
etárias, mas desta vez, sem 
querer, reuniu bastante gen-
te”, conta.

Com uma média de oito alu-
nos por turma, tanto homens 



5APABAM  Notícias >

Capa

5APABAM  Notícias >

da Dança 
quanto mulheres, Giuliana consegue notar diferenças no com-
por tamento de suas turmas de outras idades. “Eu acho que 
eles são mais bem humorados do que as outras faixas etárias. 
Talvez por já estarem mais tranquilos, aposentados, já tem 
uma resolução melhor da vida. São mais brincalhões, engraça-
dos, não se estressam tanto com o processo de aprendizado, 
é um astral diferente”.

O grupo, que tem duas aulas por semana, trabalha com 
vários ritmos de dança: “Dentro desta turma, a gente trabalha 
samba, bolero, forró, ser tanejo e salsa. Até temos turmas de 
ritmos específicos, nas quais trabalhamos um ritmo só; mas 
nestas turmas, trabalhamos estes cinco ritmos”, explica a pro-
fessora.

Uma das grandes vantagens de se fazer um curso de dan-
ça, segundo Giuliana, é a possibilidade de conhecer pessoas 
novas. “O que os motiva a fazer aula de dança é a necessi-
dade de sociabilização. Às vezes a pessoa era casada, ficou 
viúva, os filhos já casaram, então muitos se sentem sozinhos. 
Claro, a maioria deles vive casado, mas sente uma cer ta so-
lidão no cotidiano. E como muitos deles já são aposentados, 
não tem mais aquela vida corrida, de trabalho, estudo e obri-
gações, então agora eles conseguem dedicar um tempo para 
eles”, conta.

E para a saúde? A professora afirma que o conhecimento 
do próprio corpo é uma das melhores possibilidades da dança. 
“Trabalhando a memória, aptidão motora e a musicalidade, 
eles vão entendendo o próprio corpo. A par tir do momento 
que eles fazem aula de dança, eles começam a se conhecer 
ainda melhor”, diz Giuliana.
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Qualidade de Vida
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Por Onde Anda?Por onde Anda ?

Nasci no dia 16 de janeiro de 
1943, na querida Quatiguá, norte 
pioneiro do Paraná. Minha infância 
foi muito simples, como a de todos 
na época nas cidades do interior, 
jogar bola, pião, bolinha de gude 
e carrinho de rolimã eram os nos-
sos passatempos. Aos seis anos 
fui para a escola fazer o primário 
no Grupo Escolar de Quatiguá.

Na escola convivi com con-
terrâneos que depois se torna-
riam destacados Bamerindianos: 
Ademar Zanini, Leonardo Bonar-
di, Lourenço Valle, Jorge Valle, 
Anselmo Santos Diceró. Aos 14 
anos ingressei no ginásio e fre-
quentava as aulas à noite, pois 
durante o dia ajudava meu pai e 
irmãos mais velhos nos trabalhos 
do sítio. Assim concluí o ginásio e 
o curso técnico em contabilidade, 
no Ginásio Estadual Segismundo 
Antunes Netto, já trabalhando no 
Banco, em Siqueira Campos, onde 
ingressei na agência 028, no dia 
20 de janeiro de 1960, levado por 
meu irmão, Remy, que na época já 
era gerente do Bamerindus. 

Comecei trabalhando nas con-
tas correntes, que na época era 
feito à mão; passei pela carteira 
de descontos/cobranças, caixa, 
balancete e fazia à mão o livro 
“Diário” que, pouca gente sabe, 
a cada fechamento de semestre 
era levado ao Juiz de Direito da 
Comarca para apor sua assinatu-
ra atestando o fechamento e que 
tudo estava correto.

Em outubro de 1963 fui in-
dicado pelo sr. Délcio Araújo (In 
Memorian), meu primeiro inspetor 
regional - depois gerente regio-
nal - para contador da agência 
em Marechal Cândido Rondon. No 
inicio de 64 fui designado para 
abrir a agência de São Mateus do 
Sul, como chefe de serviços, que 
ocorreu no dia 29 de abril, com a 
presença do Sr. Avelino A. Vieira e 
Dr. Othon Mader, Anacleto T. Carli 
e Sr. Atride Baggio. Nesta agência 
fui responsável pela admissão dos 
colegas Pedro Ivo Polak e Altemir 
Gugelmin, que se destacaram 

Carlos Romeu Tramontin 
como dedicados e competentes 
profissionais no Banco.  Em Julho 
de 1965 fui transferido de volta 
para Siqueira Campos pelo “Seo” 
Edson, como contador, e em 23 
de outubro de 1966 fui promo-
vido a gerente de agência em 
Siqueira Campos, tendo recebido 
a agência do grande amigo, orien-
tador e conselheiro Marco Baggio 
Netto, por quem nutro grande 
respeito e consideração. Em se-
tembro de 1968 fui transferido 
como gerente para a agência de 
Carlópolis e, na sequencia, ainda 
passei por Joaquim Távora (70), 
Cambará (71), Cornélio Procópio 
(75), Apucarana (78), Cinelândia 
(81), Foz do Iguaçu (81) e Cuiabá 
(83). Em junho de 1983 fui para 
a agência Centro Cuiabá-MT. Em 
outubro de 1984 fui promovido 
a gerente regional para o estado 
de Mato Grosso e em 1991 trans-
ferido para a regional de Campo 
Grande (MS).  

Neste ano enfrentei problemas 
de saúde, acidente grave com um 
de meus familiares, e isso me des-
gastou muito; no inicio de 92 fui 
até o presidente, Sr. José Eduardo, 
para solicitar minha aposentado-
ria, que me foi negada, sendo-me 
oferecida uma proposta: Seu Zé 
disse que o banco havia adquiri-
do a Lagoa da Serra Inseminação 
Artificial, em Sertãozinho, na re-
gião de Ribeirão Preto, e gostaria 
de implantar uma administração 
com a cara do Bamerindus. Como 
eu era o mais caipira dos direto-
res, e bastante identificado com 
os pecuaristas pela minha ori-
gem interiorana e passagem por 
Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, onde a pecuária é bastante 
desenvolvida. Um grande desafio, 
pois tinha trabalhado toda a mi-
nha vida somente no banco; era 
uma atividade desconhecida para 
mim, aceitei e graças a Deus, no 
primeiro ano saneamos a empre-
sa e, já no segundo, apresentava 
resultados bastante positivos.  

Durante mais de 37 anos 
de Bamerindus muitas pessoas 

marcaram minha carreira. Ainda 
menino com 17 anos, meu irmão, 
Remy, era um exemplo a ser se-
guido; Srs. Bráulio Tocalino e Dél-
cio Araujo, primeiros inspetores 
regionais que me transmitiram 
ensinamentos fundamentais na 
minha formação e comporta-
mento. Mais tarde foram os Srs 
Etelvino Narciso Marca, Luciano 
Bergstein, Aramys C. Fernandes, 
Raul Jacob Brenner, Jair Mocelin 
e Antonio Zanini, por acreditarem 
e confiarem na minha capacidade 
de trabalho. 

A aposentadoria do ”único” 
emprego que tive, o Banco, 
ocorreu em abril de 1997, após 
37 anos e 3 meses de muita 
luta, com a consciência do de-
ver cumprido e orgulho de haver 
trabalhado por tanto tempo no 
banco da nossa terra, o banco 
da  nossa vida. Aposentei-me 
do Banco, mas não deixei de 
trabalhar um dia sequer, exce-
to 2 vezes por ano, durante 5 
dias, quando me dedico à pes-
ca espor tiva. No final de 1998 
iniciamos as atividades de uma 
empresa de factoring e, no inicio 
de 2001, adquiri junto ao meu 
cunhado, Carlos de Brito (tam-
bém Bamerindiano), o controle 
da Quimiar t, empresa de fabrico 
de domissanitários, na linha ins-
titucional. Entre essas ativida-
des dispendo minhas energias, 
passo meu tempo com muita 

alegria e bom humor.
Tenho acompanhado de per-

to as atividades da Apabam, sob 
a regência de abnegados Bame-
rindianos que lutaram e lutam 
para que prevaleçam os direitos 
de todos. O relacionamento entre 
Bamerindianos é algo incomum 
em outras empresas, prova disso 
verificamos por ocasião do Primei-
ro Encontro no Clube de Campo 
Avelino A. Vieira, onde após 16 
anos, se juntaram mais de 300 
ex-funcionários. A ligação entre 
nós transcende simplesmente o 
“ser colega de trabalho”, e isso 
devemos à filosofia Bamerindus, 
legado de nosso grande líder Sr 
Avelino Vieira.

Me casei com a Léia no dia 12 
de junho de 1964, companheira 
de todas as horas, incentivadora 
e meu porto seguro nas turbu-
lências e tempestades. Nesses 
quase 50 anos, tivemos duas fi-
lhas, Adriana, casada com Ângelo 
Druzian, residem em Cuiabá (MT), 
com dois netos Annelise e Carlos 
Romeu, e Andréa, casada com 
Marco Usso, residem em Apuca-
rana (PR), com dois netos, Anna 
Beatriz e Marcos Vinicius.

Agradeço sempre a Deus pela 
família de onde vim, pela família que 
constitui, pela saúde, pelos amigos 
que encontrei, pelo trabalho que 
tive e tenho, pelas dificuldades que 
tive e que serviram para meu cres-
cimento como ser humano.

Carlos Romeu Tramontin 
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Nasci em 31 de março 
de 1949, em Por to Alegre 
(RS), e comecei no Bame-
rindus em 1975. Minha 
primeira unidade foi agên-
cia Urb. Passo D’Areia, na 
capital gaúcha, no cargo 
inicial de escriturário. Meu 
ingresso no Banco foi um 
pouco curioso: eu tinha 
um pequeno negócio em 
Por to Alegre, em socie-
dade com meu irmão. Na-
quele tempo, confesso, eu 
era um pouco festeiro, e 
às vezes dava problema. 
Em um final de semana 
fui para uma festa com o 
carro desta nossa empre-
sa, e na volta pra casa me 
acidentei e terminei capo-
tando o carro; deu perda 
total. Meu irmão ficou mui-
to brabo comigo, e disse 
que eu teria de comprar 
outro carro sem nenhum 
prejuízo financeiro para a 
empresa.

Vendi o que restou do 
carro capotado para o 
ferro velho e dei entra-
da para compra de outro 
carro, ficando 24 pres-
tações para completar o 
valor do veículo. Eu não 
poderia pegar dinheiro da 
sociedade para pagar as 
parcelas, tinha que arru-
mar um trabalho  onde o 
horário não coincidisse 
com a minha atividade na 
sociedade com meu irmão.

Então, surgiu o Bame-
rindus! Coisas do desti-
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no: consegui entrar na 
agência começando às 
16 horas e saindo, mais 
ou menos, às 24 horas. 
Com isto conseguia ga-
nhar o dinheiro para o 
financiamento do veículo. 
Meu ingresso no banco 
era para ser temporário, 
somente até pagar as 
parcelas. Para encur tar a 
história, durou 22 anos.

Foram 22 anos mui-
to bons, conheci muita 
gente boa, me deu mui-
tas experiências, aprendi 
coisas que só se apren-
de vivendo dentro de um 
banco grande, como era 
o nosso. O período que 
mais me marcou foi aque-
le passado em Dourados 
(MS), onde fiz muitos 
amigos; até hoje quando 
é possível, volto lá para 
rever e usufruir da com-
panhia daquele pessoal.

Foi neste período de 
Dourados que tive a 
opor tunidade de traba-
lhar subordinado ao che-
fe que mais me identifi-
quei  e que acredito que 
mais me ensinou  sobre 
administrar de forma jus-
ta e competente.  Estou 
falando de José Neody 
Pereira Filho, pessoa 
correta e competente, 
que aproveito para sau-
dar. Porém, para não 
fazer injustiça, gostaria 
de citar também, Claudio 
Lanzarin, meu primei-
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ro gerente no CR-Por to 
Alegre, que aguentou 
minhas mancadas, até o 
devido amadurecimento. 
Enfim,  todos contribuí-
ram um pouco para mi-
nha formação, aproveito 
para agradecer a todos.

Nesta trajetória tive 
muitos colegas que mar-
caram, espero que os 
que não forem citados 
me perdoem, mas gos-
taria de lembrar dois 
grandes colegas e ami-
gos que até hoje me dão 
o prazer de desfrutar de 
suas amizades: Nelson 
Kuramoto, o Kuramoto 
Sam e Dimas Gilmar Pei-
xer. Em 1992, quando fui 
transferido para Curitiba, 
a minha adaptação foi di-
fícil e estes dois colegas 
me ajudaram  muito, me 
acolheram de forma hos-
pitaleira, conheci suas 
famílias, abriram as por-
tas de suas casas, facili-
tando minha vida naque-
le período difícil, vou ser 
eternamente grato.

Aposentei em dezem-
bro de 1997, quando esta-
va como gerente da agên-

cia Salinópolis (PA), uma 
cidadezinha litorânea, ao 
nordeste do Pará. Cidade 
tranquila, sua economia 
basicamente depende do 
turismo praiano, temos 
muitos peixes da água 
salgada. Depois que me 
aposentei construí uma 
pequena Pousada; conti-
nuo trabalhando bastante. 
Com muito prazer recebo 
várias pessoas, inclusi-
ve ex-colegas do banco. 
Temos um projeto de am-
pliação em andamento e 
outros na incubadora, se 
nosso patrão maior permi-
tir, concluo todos.

Em vir tude da distân-
cia que estou, não sei 
muito sobre as atividades 
da Apabam, mas acho 
impor tante que faça um 
trabalho de orientação 
aos aposentados, princi-
palmente junto à família, 
quando da falta do mes-
mo, verificar os benefí-
cios, orientar como usu-
fruir, etc...

Hoje sou separado, 
tenho três filhos, dois em 
fase escolar e um já for-
mado: Cristiano, o mais 
velho, com 38 anos, já 
me deu um casal de ne-
tos; já o Thales tem 16 
anos e o Thaue tem 14 
anos. A mensagem para 
vocês é: façam somente 
aquilo que querem fazer, 
aquilo que sentem prazer 
em fazer.
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No último dia 08 de junho foi realizado, na cidade de Londrina (PR), um encontro de Apabeanos e 
Bamerindianos, que reuniu uma boa quantidade de companheiros associados. Veja algumas fotos abaixo.

Atualize seu Cadastro
Os cadastros de número significativo de Apabeanos foram feitos por ocasião de sua inscrição como associado na APABAM. Desde então, 
muitos dados e informações podem ter mudado, tais como: endereço, telefone, e-mail, etc. Por este motivo solicitamos aos associados 
para acessar nosso site www.apabam.com.br, e efetuar a atualização do endereço, se necessário. Obs. Poderá, também, ser feito via e-mail 
apabam@apabam.com.br, carta à APABAM ou por telefone, nos números (41) 3232- 4821/ 3521- 5460.
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Acesse o site da Apabam e veja fotos deste e de outros eventos. A Apabam apoia encontros de associados em todas as partes do Brasil; 
faça você também em sua região, e mande as fotos para o nosso site e o nosso jornal, a exemplo dos Apabeanos de Londrina!

Eventos


