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Queremos agradecer a todos pela confiança, por terem eleito essa nova diretoria que 

está começando sua gestão cheia de desafios.

Também somos gratos à diretoria anterior, por todas as contribuições que serviram de base 

para seguirmos com as ações que pretendemos realizar pela frente. Muito foi feito e, agora, 

temos a responsabilidade de dar continuidade e fazer crescer ainda mais a participação da 

AAFIB na vida de seus membros e na sociedade, principalmente entre as pessoas da terceira 

idade. Queremos ver uma AAFIB participativa além do que já é, olhando "para dentro", mas 

também "para fora", utilizando todo o seu cunho de ajuda humanitária, intrínseco a quem 

serviu e ainda quer servir às nações.

Estamos terminando um ano diferente de todos os outros. Um ano que nos trouxe desafios que 

nunca pensamos ter que enfrentar. Um ano que nos obrigou a mudar nossa maneira de viver. 

Um ano que nos trouxe novos desafios e nos mostra que é urgente passar a limpo nossa 

maneira de viver em sociedade e de viver em nosso planeta.
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“A pandemia deixou a descoberto as fragilidades do mundo” 

António Guterres, Secretário-geral da ONU

Já sabíamos disso, mas a pandemia escancarou tudo. E agora? Qual será nosso papel nessa 

conjuntura de crise. Nós que somos mais experientes que todos os outros que vêm atrás da 

gente? Nós que já vimos muita coisa? Nós que passamos pelo aprendizado de toda uma 

trajetória profissional no Sistema das Nações Unidas, hoje mais provocado do que nunca.

Bem, muitos de nós sentem – não sem razão – que já deram sua contribuição e querem 

descansar. Outros sentem necessidade de participar e de tentar continuar a contribuir para uma 

transição para um mundo melhor. Ambos os grupos têm legitimidade. Um não é nem melhor, 

nem pior do que o outro. E um sentimento não exclui o outro. Os dois se misturam. 

No primeiro grupo, o que acontece, muitas vezes, é que muitos até querem atuar, mas não 

encontram alternativas de engajamento adequados ao seu modo de vida e às dificuldades que 

naturalmente enfrentam por conta de uma idade já bastante avançada.
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Este é um dos múltiplos desafios da AAFIB. Acreditamos que temos muito a dar e muito a 

contribuir para um futuro melhor, mesmo que não seja para o nosso futuro pessoal. Podemos 

começar, podemos recomeçar, podemos inventar, podemos reinventar, podemos nos unir a 

quem já está fazendo e a AAFIB quer ajudar a fazer com que isso aconteça. 

A crise nos desafia, mas não vai nos abater. Quem passou toda uma vida tentando contribuir 

para o bem-estar da humanidade não vai parar nunca. Há mil maneiras de dar continuidade à 

trajetória que iniciamos tantas décadas atrás. Nosso olhar não é voltado para o passado. É 

voltado para o futuro. Um futuro que só repita o passado nas coisas boas e faça com que 

fiquem para trás as coisas ruins que têm que ser superadas. 

Estamos juntos!

Diretoria da AAFIB   2020-2022

Maria Angélica Gomes

Maria Etelvina Reis de Toledo Barros

Jacques Schwarzstein

Luiz Mauro Donato
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Natal, Ano Novo,
Nascimento, renascimento.
Mais que otimismo, reflexão.
Mais que palavras, música.
Reuni a minha Família para transmitir a música que 
sempre alegrou nossos Natais e Anos Novos.
Minha filha na gravação, meu genro na direção, 
minha neta (10 anos) na montagem, eu, na 
interpretação, e, mais uma vez, a minha neta, na 
interpretação final.
Reuni a minha família para agradecer a vocês por 
todo o carinho que exigirá de nós a superação dos 
desafios de um Novo Ano Novo.
Para agradecer à Sumaya pela sua dedicação a todos 
nós.

Noite feliz.

Udo Bock



"Para os 
companheiros 

da AAFIB, 
desejo paz, 
coragem e 

compaixão..."

Telva Barros



Vanderlei de Marque

Amigas e amigos,

Vocês repararam como o tempo passa mais rápido com o
passar dos anos? Para mim, isto acontece. Não sei se é
bom ou ruim, mas é uma realidade. E quando passamos
por um ano que não existiu como este que está
terminando? Foi ruim, porque não viajei como gostaria.
Não almocei e nem jantei fora. Não abracei ninguém
além do meu restrito ambiente familiar. Foi bom, porque
o vírus não pegou ninguém da família. Foi bom, porque
conseguimos conviver harmoniosamente. Foi bom,
porque passou rápido. Então, amigas e amigos, como foi
o seu ano? Espero que, em 2021, tudo seja bom,
passando rápida ou vagarosamente. Bom Natal e Feliz
Ano Novo. Um grande abraço a todos, ainda com
máscara.



Miguel Genovese

Família Genovese agradece a todos os
membros da AAFIB por haver
compartilhado este ano muito difícil, mas
cheio de esperanças. Desejamos que neste
Natal e festejos de Fim de Ano pensemos
que vamos sair deste Pandemônio mais
fortalecidos, cuidando da saúde e tendo em
conta que ganhamos "valores esquecidos".
Vamos fortalecer a amizade, a família, a
saúde e, principalmente, valorizar a vida.

Ao lado, os quadros com a flor, que 
representa a vida, e a antiga 
fazenda do pai de Eunir, ambos 
pintados por ela.

Miguel e Eunir, sua 
querida esposa.



Hilda Cerdeira



Parece que 2020 se vai deixando um pouco de
esperança e muitas lições. Acredito que, como eu,
muitos viveram atitudes inusitadas e sentiram
sentimentos diferentes procurando a todo momento
informações que pudessem trazer conforto à razão e à
alma. Mas conhecer não é sentir. Muitas perguntas em
aberto, desconfortos e a procura pela paz e alegria que
tanto se almeja no Natal e passagem de ano. Revelou-
se a humanidade compartilhada. Nada ė meu, tudo ė
nosso. Mais do que nunca a vontade de trabalhar para
diminuir a injustiça, exercitar a compaixão são
sentimentos e atitudes que espero que compensem a
necessidade de manter o distanciamento social
enquanto se nutre a esperança de que nós todos
tenhamos uma segunda chance para conseguirmos
um mundo melhor. Que a gente consiga criar um
aconchego à distância e viver momentos de alegria
neste Natal e em 2021.

Maria Helena Mueller



João Carlos Alexim

Natal, tempo encantado. Não precisa ser religioso para
desfrutar desse mito. Ele é bem maior que uma
historinha infantil. Ele incorpora boa parte dos valores
humanos e abre as portas para você sonhar. E sonhar
não depende de riqueza, está à mão de qualquer ser
humano. Não devemos, nem precisamos viver no chão
do poder econômico. Nossa inteligência e capacidade
de pensar podem constituir nossa verdadeira riqueza.
Deixe-se levar pelos sopros natalinos, abra-se aos
abraços e aos desejos de futuro, alegrias e felicidade.
Feliz Natal para todos!

Tudo o que eu desejo para todos nós é uma vacina de
qualidade e a curto prazo. O resto a gente dá um jeito.



Guia para um Natal

Dicas

Decoração

Natal Todo Dia - Maurício Gaetani

Um clima de sonho se espalha no ar
Pessoas se olham com brilho no olhar
A gente já sente chegando o Natal.
É tempo de amor, todo mundo é igual
Os velhos amigos irão se abraçar
Os desconhecidos irão se falar
E quem for criança vai olhar pro céu
Fazendo pedido pro velho Noel
Se a gente é capaz de espalhar alegria
Se a gente é capaz de toda essa magia
Eu tenho certeza que a gente podia
Fazer com que fosse Natal todo dia
Se a gente é capaz de espalhar alegria
Se a gente é capaz de toda essa magia
Eu tenho certeza que a gente podia
Fazer com que fosse Natal todo dia
Um jeito mais manso de ser e falar
Mais calma, mais tempo pra gente se dar
Me diz porque só no Natal é assim
Que bom se ele nunca tivesse mais fim
Que o Natal comece no seu coração
Que seja pra todos, sem ter distinção
Um gesto, um sorriso, um agraço, o que for
O melhor presente é sempre o amor.

Janeth Cruz



PALABRAS

No tengo idioma, no tengo verbo, no tengo esdrújulas - solo tengo palabras
amontonadas sin comas ni puntos, que como pajaros enjaulados querem salir
volando bulliciosos y alegres,- para finalmente perderse en el infinito...- o som
como seres sin destino que se amarran uno al otro para enfrentar los miedos,
los olvidos,las promesas cumplidas, o no cumplidas, los amoresque fueron,
serán o son...- si ellas son creadoras, como no usarlas para colorir las
emociones? - para disminuir la noche? - para adelantar la primavera? - para
acalentar el otońo, - para florir el invierno? - palavras! cuanta vida y cuanta
muerte hay encerrada en ti-cuánta esperanza e desiluciones has forjado desde
tu primer balbucear hasta tu último suspiro! - La vida sin ti sería como un alto
muroinstransponível, - tendrías que cabalgar en el pensamiento para empinarte
hacia la luzy aprender e reinventarte para ser proximo, para ser uno, para ser
amigo, solamente con gestos y sonrisas.

Josefina Rivero
Brasilia
Septiembre de 2020

Josefina Rivero



Eliana Ferreira



Uma conversa mundial

Para coincidir com seu 75º aniversário, a ONU lançou este ano um grande 
estudo descrito como “uma conversa mundial”. 

Por meio de pesquisas e reuniões com mais de um milhão de pessoas dos 193 
países membros, o objetivo era determinar as esperanças e medos em
relação ao futuro. É o esforço mais ambicioso até agora para compreender as 
expectativas na cooperação internacional e na ONU em particular e, segundo 
Guterres, os resultados são “chamativos” e, notavelmente, homogêneos em 
todo o mundo.
Em meio à pandemia, a prioridade imediata da maioria dos pesquisados, 
segundo o estudo, é melhorar o acesso aos serviços básicos, como saúde e 
educação, seguido pela necessidade de maior solidariedade internacional e 
maior apoio aos mais desfavorecidos.
A crise climática e a destruição do meio ambiente também são, segundo o 
estudo, “preocupações avassaladoras”. 
Um total de 87% dos entrevistados considera que a cooperação mundial é 
“vital para enfrentar os desafios de hoje” e 60% acreditam que a ONU tornou 
o mundo um lugar melhor.



Boas Festas

para todos vocês 

e suas famílias!


