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BANESPIANOS AMIGOS 
PARA SEMPRE

3a EDIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA COLÔNIA DE 
BARBOSA MOVIMENTA O INTERIOR DE SÃO PAULO  

E PROMOVE REENCONTROS ENTRE OS COLEGAS
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FORTALECENDO LAÇOS DE AMIZADE

E
m sua terceira edição, a festa “Banespia-
nos Amigos para Sempre” reuniu no dia 
21 de maio centenas de pessoas na Colô-
nia de Férias de Barbosa, no interior pau-
lista. No sábado ensolarado e de clima 

agradável, a confraternização promoveu integra-
ção entre os colegas contou com a participação 
de várias cidades do entorno, como Assis, São 
José do Rio Preto, Catanduva, Presidente Pru-
dente, entre outras regionais.

Com boa música, comida farta e ótimos “cau-
sos” e companhias, os banespianos curtiram o 
dia em meio à natureza e às margens do Rio 
Tietê. Com certeza, estes encontros renderam 
histórias para contar.

Para Camilo Fernandes, presidente da Afu-
besp, a festa foi um sucesso. “Agradecemos a 
participação de todos nessa celebração da ami-

zade, e a todos que colaboraram para que tu-
do ocorresse da melhor forma. Desfrutamos de 
uma festa de qualidade, com lazer e momentos 
inesquecíveis”, afirmou o dirigente. 

Camilo Fernandes, presidente da Afubesp, agradeceu 
aos colegas que fizeram da festa um sucesso

A numerosa 
e animada 
caravana São 
José do Rio 
Preto, interior 
de SP, fez 
presença  
na festa
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Camilo e Eric Nilson junto de Rosa Maria, a primeira banespiana da 
cidade de Penápolis. Ela também é associada da Afubesp de longa 
data e acompanha as atividades da associação
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Foi homenageado também o funcionário Álvaro 
Barbosa, o Alvinho, falecido no mesmo ano. A família 
acompanhou o evento. Ele agora dá nome a um 
quiosque na Colônia

Amigos e família homenagearam o diretor Zé 
Reinaldo, falecido em 2014. Foi inaugurado na 
ocasião o Espaço de Convivência com o nome do 
querido dirigente que deixou saudades

Homenagens e emoção
A diretoria da Afubesp escolheu um dos grandes 
companheiros de luta em defesa do direitos dos 
banespianos para dar nome ao novo Espaço de 
Convivência. O diretor José Reinaldo Martins era 
um dos responsáveis por zelar pela Colônia, até que 

inesperadamente partiu, deixando família e amigos já  
há dois anos. Foi homenageada outra figura querida  
da Afubesp, o Alvinho.  
Embora fossem pessoas bem diferentes, tinham gostos 
semelhantes e muito fizeram pela entidade.


