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Certamente, todos que participaram da parte
competitiva da 28ª Integração são vencedores, mas
quem levou o troféu de campeã na classificação ge-
ral foi a equipe Segóvia. Em segundo ficou Ibiza,
seguida por Leon.

Durante os quatro dias do evento, milhares de
trabalhadores do Grupo Santander Banespa – in-
cluindo estagiários e terceirizados –, acompanhados
de familiares e amigos, realizaram uma das maiores
e mais tradicionais festa de confraternização deste
país. Teve muita música, dança, cerveja, churrasco,
“azaração” e alegria.

Juntos para curtir

Segóvia foi a campeã geral

    A Corrida pela Paz, os sorrisos das crianças e outras atividades lembraram a importância da não-violência

A festa de confraternização dos trabalhadores do
Grupo Santander Banespa deste ano, realizada dias 9,
10, 11 e 17 de setembro, no Esporte Clube Banespa de
São Paulo, se diferenciou dos anos anteriores por al-
guns eventos que buscavam contribuir para a constru-
ção de uma cultura de paz.

Pela primeira vez, a Corrida pela Paz – evento orga-
nizado pela Câmara Americana de Comércio de São
Paulo há quatro anos, em homenagem às vítimas dos
atentados terroristas a Nova York e Washington – pas-
sou a fazer parte das competições da integração.

Outro exemplo importan-
te dessa associação en-

tre a alegria – sem-
pre presente em
eventos como
esse – e a men-

sagem de não-
violência foi a participa-
ção da Afubesp (Asso-
ciação dos Funcionários

do Grupo Santander Ba-
nespa, Banesprev e Ca-
besp) no desfile de aber-
tura. A entidade, que não
disputava colocação e foi
a última a ingressar no gi-
násio, sacudiu o público e
as outras delegações com
o tema “Sim à vida, não
às armas”.

Também fizeram su-
cesso, as bandeirinhas e pulserinhas que continham a mes-
ma inscrição alusiva ao referendo sobre a venda de armas
a ser realizado no próximo dia 23 de outubro. Os adereços,
distribuídos na entrada do clube, podiam ser vistos no pul-
so da maioria dos participantes da integração.

Além de transmitir essa mensagem positiva, de cida-
dania e participação, a 28ª Integração atingiu plenamen-
te seu principal objetivo, que é aproximar cada vez mais
os funcionários da empresa. Um ganho a destacar nesta
edição foi a incorporação definitiva dos trabalhadores do
Santander Brasil e Meridional ao evento. Com a unifica-
ção das redes de agências dos bancos que compõem o
grupo, esses colegas se misturaram aos banespianos nas
diversas delegações, o que contribuiu para reforçar o slo-
gan da festa deste ano: “Juntos Para Crescer”.

Integração sob
o signo da paz
Integração sob
o signo da paz

Edição especial
28ª Integração

Esportiva e Cultural
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Desfile

As 14 delegações que disputaram a modalidade
desfile de abertura e as duas não-competitivas (Afubesp
e Apabex) fizeram um bonito espetáculo no ginásio do
Esporte Clube Banespa de São Paulo. Várias equipes
trouxeram alegorias e fantasias que buscavam mesclar
símbolos das culturas da Espanha (onde fica a sede do
Santander) e do Brasil, mas quem se saiu melhor foi
Pamplona, que tinha como destaque um alegre e brasi-
leiríssimo boi-bumbá.

Madri obteve a segunda colocação, enquanto Leon
conseguiu o terceiro lugar.

Pamplona vence

A animação da fanfarra, a alegria das crianças e a folclórica figura do boi-bumbá renderam à delegação Pamplona o troféu de campeã do desfile de abertura da 28º Integração

O segundo
lugar ficou
com a equipe
Madri, que
teve parte de
sua delegação
homenageando
Dom Quixote
de La Mancha

Delegação
Salamanca

saudou o
público que

assistia ao
desfile

Os integrantes
de Córdoba
(4o lugar)
simbolizaram
a união entre
os povos

A equipe
Granada

deu um
toque bem

brasileiro ao
evento

Segóvia ficou
em quinto
lugar com o
desfile que
representou a
chegada dos
espanhóis à
América

Delegação
Barcelona

foi uma das
mais

animadas
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Novidade

No dia 9 de setembro, foi realizado, no salão social do Esporte Clu-
be Banespa, o tradicional concurso de beleza e simpatia da Integração.
Neste ano, além da escolha da rainha também houve a eleição do pri-
meiro rei da história da festa.

Em uma noite regada a música e dança espanholas, os candidatos
desfilaram sob os olhos atentos da platéia, que torcia fervorosamente
por seus preferidos. O mais aplaudido foi Gildenilson Silva Barbosa, da
equipe Pamplona, que ao final do concurso conquistou o título inédito de
rei da Integração. Como 1º e 2º príncipes foram eleitos, respectivamen-
te, Tadeu Padovan, de Salamanca, e Vagner Getúlio Oliveira, represen-
tante de Madri. Marcos Fernando, da equipe Ibiza, recebeu a faixa de
mister simpatia.

Rainha é da equipe Leon
Entre as mulheres, a escolhida pelos jurados para receber a coroa de

rainha foi Jucileide dos Santos, da equipe Leon. Os títulos de 1ª e 2ª prince-
sas ficaram com Ana Carolina Souza, da delegação Ibiza, e Daniela Mar-
ques, da equipe Barcelona. Daniela também recebeu duas faixas de miss
simpatia – uma por escolha do júri e outra por votação direta na intranet.

Eleito o primeiro rei da Integração

com boi-bumbá

Rei, rainha,
príncipes e
princesas
esbanjaram
beleza e
simpatia na
primeira
noite da
integração

A equipe Leon ficou com a medalha de bronze

Bexigas enfeitaram o desfile de Sevilha  Ibiza foi a sexta delegação a passar

Cartagena reuniu a galera da região Sul do país

Desfile da Apabex comemorou aniversário da entidade

Equipe Málaga representou a importância de defender a natureza

Mesmo sendo pequena, Valência não perdeu a animação

Afubesp desfilou levando mensagem de paz

Toledo misturou as culturas brasileira e espanhola
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Premiação

Apenas cinco pontos separaram a primeira coloca-
da na classificação geral, a delegação Segóvia, da se-
gunda, Ibiza. A disputa acirrada entre as duas equipes
terminou com 233 pontos para a campeã e 228 para a
vice. Em terceiro chegou Leon, com 172.

A vitória suada de Segóvia veio coroar o trabalho de
seus coordenadores Waldomiro Ferreira de Souza
(Neto), Edison Nicoliello de Menezes, Fabrizio Ianelli,
João Manoel Campanelli Freitas e Eliseu Fortini. “Nossa
equipe foi muito organizada, houve uma entrega das pes-
soas e todos estiveram bem”, avaliou Neto, que vem
adquirindo experiência em ganhar troféus.

Em 2003, ele foi campeão geral pela Equipe Alian-
ça e, no ano passado, conquistou o troféu de maior
pontuação nas modalidades masculinas e a terceira co-
locação na classificação geral. Neto é muito ligado ao
esporte. “Tenho 20 anos de banco e 19 de participação
nas integrações.”

Vitória suada de Segóvia
na classificação geral

Os coordenadores Neto, Edison e Fabrizio comemoram título

Uma das provas vencidas por Segóvia foi o futebol society. Ibiza ficou em segundo e Leon terceiro. No destaque, o artilheiro Baltazar

As garotas da Rede V (Cartagena) arrasaram no vôlei. Leon foi prata e Córdoba bronze

Segóvia encaçapou
todas no snooker e
levou o ouro.
Pamplona foi vice e
o terceiro lugar
coube à equipe
Toledo

Danilo Pellini, Hilton
Dalli e Carlos Eduardo,
o Cazu, foram os
destaques da equipe
Ibiza na natação. Eles
conquistaram três
medalhas cada um

Fernanda Caponi, da
equipe Valência,
conquistou duas
medalhas de ouro na
natação

Valência bateu Cartagena na final do vôlei masculino. Segóvia ficou em terceiro

Na dama, Ibiza não deu chance
para os adversários.  Segóvia
abocanhou o segundo lugar e

Pamplona ficou com o bronze

Salamanca
arrebatou o ouro

no show ball.
Leon foi prata e

Valência ficou
com o bronze.

No destaque, a
craque Ana

Cláudia, que
venceu o torneio
pela segunda vez
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Leon mandou bem no futsal e foi campeã. No destaque, o artilheiro Marcio Roberto Queimada: Madri (1o), Barcelona (2o) e Ibiza (3o). No destaque, a esportista Cinira

Os primeiros colocados da integração na Corrida pela PazNo tênis feminino, Diva (ao centro), da equipe Ibiza, levou o ouro... ... e no masculino Edson Egg (centro), de Cartagena, foi o vencedor

... os homens levaram o ouro na classificação geral por equipesSegóvia venceu no xadrez. Córdoba foi prata e Cartagena bronze Ibiza foi absoluta na modalidade natação: as mulheres e...

Ibiza venceu no buraco. Pamplona foi prata e Barcelona bronzeNo dominó deu Segóvia, seguida por Granada (2o) e Ibiza (3o) Equipe Granada ficou com o ouro no truco. Leon foi vice

Pamplona faturou o primeiro lugar com a escultura de Silmara Vieira Na música interpretação, mais uma vez Gabriel Cláudio
Lopes (equipe Salamanca) foi o melhor. Verônica Moraes
(Madri) ficou em segundo e Rosa Freitas (Málaga) em terceiro

Na dança, o troféu foi para José
Francisco, da equipe Granada, que
interpretou a música Metade, de
Oswaldo Montenegro. A segunda
colocação ficou com a dança do ventre da
gaúcha Tânia Schuquel, de Cartagena, e
Vaudeluci da Silva recebeu a medalha de
terceiro lugar da delegação Leon

O quadro de Gilson
Donizeti de Sales, da

equipe Málaga, levou ouro
na modalidade pintura
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Participação & destaques

No ritmo da integração

Em vários locais, o que mais se via era o pessoal dançando

A banda 14 Bis apresentou alguns de seus maiores sucessosTodos os sons e todas as tribos tiveram espaço na grande festa de integração dos funcionários do Grupo Santander Banespa

José Luiz Valério,
um dos
organizadores da 28a

Integração, foi o
apresentador oficial
de diversas
modalidades, entre
as quais o desfile de
abertura, o concurso
de rei e rainha, a
música, a dança
e o encerramento
do evento

A gerente de
Assuntos
Corporativos,
Patrícia Tracinkas,
que está na
coordenação geral
do evento desde
2004, avalia que
este primeiro ano
de participação da
rede Santander foi
muito boa

O esforço de Francisco para chegar ao final... ... da Corrida pela Paz exemplifica a garra de todos os colegas do banco que participaram da prova de 8 km

Muita gente aproveitou a massagem na Estação Saúde da Cabesp Sorte: Crismeire de Fatima Amâncio, de Jundiaí, ganhou um carro Banesprev esteve a postos para tirar dúvidas dos participantes

Bruna e Aline, da bela cidade de Avaré, leêm o Jornal da Afubesp Lais (à esquerda) e galera trocam alimentos por show do 14 Bis O pessoal responsável pelas competições fez um bom trabalho
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Afubesp

“Estar ao lado dos traba-
lhadores do Grupo Santander
Banespa, Banesprev e Ca-
besp, tanto nos momentos de
lazer e de alegria quanto nas
atividades de luta e mobiliza-
ção em defesa dos empregos
e direitos.” Esse tem sido um
dos principais compromissos
da diretoria da Afubesp.

Razão pela qual a enti-
dade participa das integra-
ções há muitos anos, sem
nunca deixar de levar suas
mensagens aos trabalhado-

res. “Temos uma parceria histórica com os funcionários
e nossa participação nesses eventos é parte desta tra-
jetória vitoriosa”, afirma o presidente da Afubesp, Apa-
recido Sério da Silva.

Ele destaca que a integração é um traço importante
da cultura dos funcionários do Banespa, que foi rapida-
mente assimilado pelos colegas do Santander Brasil,
Santander S/A e Meridional. “Todo mundo que vem para
essa grande festa de confraternização acaba gostando”,
avalia o dirigente, que completa: “Além disso, ela ajuda
a unificar ainda mais os trabalhadores dos bancos que
compõem o grupo no Brasil, facilitando o contato pesso-
al e profissional”.

Este ano a Afubesp foi uma parceira importante da
integração, tendo patrocinado diversos eventos entre os
quais o concurso de rainha e rei e o show de encerra-
mento (com Thobias da Vai-Vai). Também foi responsá-
vel pela organização das atividades musicais que ocor-

reram no espaço do coreto,
onde a banda Truco Negão e o
DJ Dilson Rudboy fizeram o pú-
blico dançar a valer.

“Ficamos felizes por termos
contribuído para que os funcio-
nários do banco tivessem mo-
mentos de lazer e alegria, que
aliás acreditamos sejam neces-
sários à vida de todas as pes-
soas”, comemora o diretor So-
cial, José Aparecido da Silva
Chocolate, que foi o coordena-

dor da delegação da Afubesp.
Segundo ele, seria muito importante a reativação

das integrações regionais, especialmente agora que as
redes de agências do grupo foram unificadas. “Se o even-
to nacional já ajuda a interação das pessoas, imagine
se voltássemos a fazer as confraternizações por região,
onde os funcionários estão mais próximos e precisam
se relacionar cada vez melhor?”, sugere Chocolate.

Idealizador das integrações
Outra ligação importante entre a

Afubesp e as integrações é partici-
pação do diretor de Aposentados da
entidade, Sérgio Roberto Zancopé,
na história dos eventos. Ele foi o idea-
lizador das primeiras atividades des-
se tipo realizadas no banco (a pri-
meira foi em 1977).

Em 2002, durante a 25ª Integra-
ção, Zancopé foi homenageado e re-
cebeu um troféu, simbolizando o re-
conhecimento pelo seu pioneirismo.

1– A Afubesp tem história de luta em defesa dos direitos e conquistas dos trabalhadores do
grupo;

2– A Afubesp reivindica coisas que interessam a todos os trabalhadores do grupo;

3– A Afubesp defende a contratação de estagiários e terceirizados que exerçam funções de
bancários, para que eles tenham os mesmos direitos da categoria;

4– A Afubesp é respeitada pelo movimento sindical bancário, participa dos fóruns de deci-
são dos trabalhadores e tem boa interlocução com a direção do banco;

5– A Afubesp apóia a luta dos aposentados do banco em defesa do reajuste da complemen-
tação de aposentadoria;

6– A Afubesp é parceira importante na realização das integrações esportivas e culturais e
defende o retorno das integrações regionais;

7– A Afubesp possui convênio com diversas colônias de férias, oferecendo diversão e lazer
aos seus associados e familiares;

8– A Afubesp presta assessoria jurídica aos seus associados nas áreas cível e trabalhista;

9– Disponibiliza inúmeros serviços aos associados, incluindo a revelação de filmes, vendas
de produtos sazonais a preços e condições promocionais, etc. Oferece ainda o Afubesp Servi-
ços, pelo qual o associado pode aquirir produtos em São Paulo utilizando a entidade;

10– A Afubesp apóia projetos sociais e ações de resgate da cidadania, contribuindo para a
construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

10 motivos para filiar-se à Afubesp

Parceria vitoriosa

Show de encerramento da 28a Integração, que teve a participação do Thobias da Vai-Vai e suas mulatas, foi patrocinado pela Afubesp

Sônia Sartori recebeu o troféu pela participação da Afubesp

Sérgio Zancopé

Chocolate e sua filha

Aparecido Sério da Silva
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Além de ser uma parceira na realização das inte-
grações esportivas e culturais, a Afubesp tem um papel
imprescindível na luta em defesa dos empregos e direi-
tos dos trabalhadores do Grupo Santander Banespa,
Banesprev e Cabesp.

A entidade se destacou na luta contra a privatização
do Banespa, liderando um movimento de resistência que
durou seis anos. E, mesmo após a venda do banco –
ocorrida em 20 de novembro de 2000 –, ajudou a consti-
tuir uma estratégia de mobilização e resistência.

Esse empenho da Afubesp, junto com outras enti-
dades sindicais e de representação, tem resultado em
conquistas importantes, entre as quais se destacam:

– Mais de 13 mil pessoas puderam se aposentar pelo
banco ou estarão adquirindo esse direito nos próximos
meses;

– Os trabalhadores do banco tiveram garantia de em-
prego na maior parte do período pós-privatização (o acor-
do atual prevê este direito até 30 de novembro de 2005);

– A Cabesp (caixa de assistência médica) e o Banes-
prev (fundo de pensão dos banespianos) foram mantidos;

–  Nenhum aposentado, entre os 13 mil pré-75 e os
5 mil assistidos do Banesprev, ficou um mês sequer sem
receber sua complementação de aposentadoria.

Aberta aos trabalhadores do grupo
Com a unificação dos bancos controlados pelo San-

tander no Brasil, a Afubesp tem colocando sua experiên-
cia de luta a serviço de todos os trabalhadores do grupo.
Diversos colegas do Santander Brasil e Meridional já fa-
zem parte da diretoria da entidade, que está aberta à
participação de todos os funcionários desses bancos.

Entre as principais bandeiras de luta da entidade es-
tão: unificação dos contratos de trabalho pelas condições
mais vantajosas, PLR igual para todos os funcionários do
grupo (para que todos tenham direito a, no mínimo, dois
salários) e extensão da garantia de emprego para os co-
legas do Santander Brasil e Meridional.

Diversos serviços aos associados

Para defender os direitos dos trabalhadores do gru-
po, a Afubesp também dispõe de um departamento Ju-
rídico, que patrocina diversas ações coletivas e oferece
assistência advocatícia em ações individuais de caráter
trabalhista, civil, tributário, comercial e constitucional.

Outros atrativos da entidade são a Colônia Férias de

Barbosa (sede própria), situada às margens do Rio Tietê,
no Interior de São Paulo, e mais quatro centros de lazer
conveniados, localizados em Florianópolis, Itanhaém,
Porto Alegre e Torres (RS).

Por fim, a Afubesp ainda mantém convênios de ven-
das de produtos e serviços a preços promocionais e em
várias parcelas, (com débito em conta), entre os quais: re-
velação de filmes e materiais fotográficos, farmácias, su-
permercados, roupas, calçados, material escolar, escolas
e cursos, parques de diversão, colônia de pesca, etc.

Preencha a ficha abaixo, recorte e encaminhe pelo malote do banco à Afubesp

Veja como é fácil filiar-se

Venha fazer parte da Afubesp

Entre os centros de lazer conveniados está o de Porto Alegre

A Afubesp também dispõe da Colônia de Férias de Barbosa


