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Amigos para sempre
Confraternização promovida pela Afubesp na Colônia de Férias de
Barbosa reforça união entre banespianos
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Reencontro e descontração
Mais de cem banespianos foram à Colônia de Barbosa para
rever amigos e se divertir

C

om o objetivo de promover
reencontro entre banespianos da região Noroeste de
São Paulo, a Afubesp realizou confraternização em
sua Colônia de Férias, localizada em
Barbosa, em 14 de agosto. Os sorrisos nos rostos dos participantes, os
bate-papos e o belo dia de sol em
meio à natureza exuberante do local foram marcantes na festa.
Prestigiaram o evento mais de
uma centena de banespianos e suas
famílias, que vieram de 30 cidades
paulistas. Muitos se organizaram
para comparecer, como as delegações de Penápolis, Catanduva, Araçatuba e São José do Rio Preto. Juntas, elas somaram 61 colegas. Outro
destaque foi a participação maciça
dos funcionários da agência de José Bonifácio e de um casal de aposentados de Dracena, que enfrentou
cerca de duas horas de viagem para
participar da comemoração.
Além da mensagem “Banespianos, Amigos para Sempre”, gravada
em camisetas distribuídas na confraternização, o espírito de união
também ficou evidente na integração entre os banespianos de outras
regiões. Foi o caso da turma vinda
de Piracicaba, que chegou disposta
a ajudar na recepção dos convidados e se encantou com o espaço,
que é próprio da Afubesp.

Colegas de 26 municípios da região e de outras quatro cidades reunidos

Penápolis teve o maior número...

... de banespianos na festa

Pessoal de Neves Paulista estava lá

José Bonifácio: 100% presente

Paulo Salvador agradeceu a presença das delegações

Colegas de Mirassol também compareceram
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Integração: colegas de Piracicaba foram até Barbosa
para fazer novos amigos e conhecer a colônia

Confraternização proporcionou o reencontro entre
banespianos de Araçatuba

Casal de Dracena viajou duas horas
para participar do evento

Banespiano de Rio Preto deixou
mensagem para Afubesp

Organizada, turma de Catanduva marcou presença na festa com 18
colegas, que foram acompanhados de suas famílias

Diretores da Afubesp presentes

Evento contou ainda com a participação do pessoal de Presidente Prudente

Catanduva homenageou a entidade
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A Colônia é sua!
Espaço oferece tranquilidade e
contato com a natureza, além de
ser aconchegante

A

Colônia de Férias de Barbosa é um verdadeiro refúgio para aqueles que buscam escapar
do stress do dia-a-dia ou querem estreitar o
contato com a natureza. Árvores frutíferas,
trilhas em meio à mata, Rio Tietê limpo e
piscoso, pássaros silvestres de diversas espécies e o espetáculo do alvorecer e do pôr-do-sol são algumas das
atrações naturais.
Aliado a tudo isso, está a infraestrutura construída pela Afubesp, composta por chalés mobiliados, área de
camping, quiosques com churrasqueiras, piscinas para
crianças, adultos e para prática de esportes, que tornam
o lugar ainda mais gostoso e aconchegante. Para completar, o ambiente é familiar e os valores do pernoite
são bastante acessíveis.
Aproveite a Colônia. Ela é sua! Confira tudo sobre o
espaço acessando www.afubesp.com.br.
Infraestrura da Colônia é
gostosa e aconchegante

Trilhas em meio ao verde das árvores...

... a beleza e o canto dos pássaros silvestres...

... e o Rio Tietê limpo e piscoso são atrações naturais

Na Colônia, o
associado da
paga só o
pernoite.
São 16
apartamentos
Fique sócio!
www.afubesp.com.br
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