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HORA DE RENOVAR A  
FORÇA E A ESPERANÇA

Em 2018, conte com a 
Afubesp para defender 
seus direitos e oferecer 
serviços cada vez melhores 
para você e sua família!

Feliz Ano Novo!

“Q
uem teve a ideia de cortar o tempo 
em fatias, a que se deu o nome de 
ano, foi um indivíduo genial. Indus-
trializou a esperança fazendo-a fun-
cionar no limite da exaustão. Doze 

meses dão para qualquer ser humano se cansar 
e entregar os pontos. Aí entra o milagre da reno-
vação e tudo começa outra vez com outro nú-
mero e outra vontade de acreditar que daqui pra 
adiante vai ser diferente”. 

Se realmente são de Carlos Drummond de An-
drade os versos acima não é certo. Mas, temos 
certeza é que eles traduzem o sentimento de to-
dos nós.

2017 foi um ano duro, de muita luta, de retro-
cessos, mas não vamos desistir. A chegada de 
2018 traz força para seguir adiante, travando as 
batalhas necessárias para defender os direitos 
dos trabalhadores, dos associados da Cabesp, 
dos participantes do Banesprev.

Nesta edição fizemos uma retrospectiva do 
trabalho realizado pela Afubesp, em várias ins-
tâncias, e já indicamos que a união e mobiliza-
ção dos banespianos serão fundamentais para 
barrar as investidas contra o patrimônio das du-
as entidades que foram construídas com o suor 
dos funcionários do banco. 

Traz também um apanhado de novidades ofe-
recidas aos associados durante este ano, que 
nos mostraram que é possível crescer mais.

E por falar em crescer, nossa campanha de fi-
liação pegou estrada e rendeu ótimos resultados 
direto do interior de São Paulo. Agora só falta 
conhecer os vencedores do sorteio, o que acon-
tecerá no dia 21 de dezembro, com transmissão 
ao vivo pelo Facebook da Afubesp.

Além disso, você ainda confere neste edição 
como foi o último passeio do Qualidade de Vi-
da - e quem sabe não se anima a participar em 
2018, caso ainda não tenha aproveitado. As ati-
vidades retornam em março e os associados 
podem receber os avisos por email qualidadevi-
da@afubesp.com.br.

Para finalizar, trazemos nossa lista de agên-
cias de turismo conveniadas para que você pos-
sa aproveitar a estação mais quente do ano com 
descontos e muita diversão.  Porque renovar as 
energias e a esperança são importantes para 
transpor os obstáculos que surgirão adiante.

Conte com a Afubesp em cada momento da 
nova jornada que virá!

Diretoria da Afubesp
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CABESP  

Chapa Mãos Dadas pela Cabesp agradece 
a confiança demonstrada e reafirma 
compromisso de trabalhar pelos associados 

Vera Marchioni eleita  
para o Conselho Fiscal

N
o dia 30 de novembro, 
os associados da Ca-
besp conheceram os 
nomes dos seus repre-
sentantes no próximo 

período. A candidata da cha-
pa Mãos Dadas pela Cabesp 
para o Conselho Fiscal, Vera 
Marchioni, liderou em todas as 
parciais e foi eleita para o pró-
ximo biênio (2018-2019) com 
33, 65% dos votos.

“Agradeço imensamente a 
confiança depositada na Cha-
pa Mãos Dadas pela Cabesp. E 
agora, como conselheira fiscal 
eleita, vamos continuar o nos-
so trabalho de longa data em 
defesa da Cabesp e dos seus 
associados. Estou à disposi-
ção para conversar, fazer reu-
niões e ouvir os associados”, 
comenta Vera.

O candidato à diretoria ad-
ministrativa, Camilo Fernan-
des, ressalta que o resultado 
mostra um avanço da chapa 
em relação à eleição anterior. 
“Tivemos uma eleita e porcen-
tagens melhores nas urnas o 
que é positivo. Agora, vamos 
trabalhar em prol do associado 
da Cabesp fiscalizando atenta-
mente a gestão”.

Wagner Cabanal também 
agradeceu os votos recebidos 
e deixa um recado aos banes-
pianos: “é preciso acompanhar 
bem de perto a Cabesp daqui 
para frente por conta das mu-
danças que a presidente está 

implantando na nossa caixa 
beneficente”.

A chapa Mãos Dadas pela 
Cabesp foi apoiada pela Afu-
besp, Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Contraf, Fetec-
-SP e Feeb SP/MS.

Quórum cai, mais uma vez
Apesar de todos os alertas 

feitos pela Afubesp sobre a im-
portância de participar da elei-
ção para fortalecer a represen-
tação dos associados, o baixo 
quórum permaneceu. Na ver-
dade, acentuou-se.

Levantamento feito pela as-
sociação em relação ao nú-
mero de votantes das últimas 
seis eleições (de 2007 a 2017) 
aponta que esta foi a menor 
participação dos eleitores nos 
pleitos da Cabesp desde que 

o voto por correio foi imple-
mentado (2007 – 14.330 vo-
tos; 2009 – 14.400 votos; 2011 
– 12.944 votos; 2013 – 12.305; 
2015 – 12.487; 2017 – 11.659).

“Vivemos em tempos de 
atenção redobrada com a Ca-
besp e participar da eleição era 
mostrar ao Santander que esta-
mos vigilantes, mas mais uma 
vez o quórum caiu”, comenta o 
presidente da Afubesp, Camilo 
Fernandes. “Vamos ter muitos 
desafios pela frente e os ba-
nespianos precisam estar aler-
tas. Temos falado isso nas reu-
niões realizadas pelo interior 
de São Paulo, que vão continu-
ar porque queremos manter a 
proximidade para levar mais in-
formação e mobilizar o pesso-
al para qualquer iniciativa que 
precisar ser tomada”, conclui.

Apuração revelou que Vera Marchioni foi a mais votada para o Conselho Fiscal  
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RETROSPECTIVA   

Afubesp travou todas as batalhas contra 
retiradas de direitos dos trabalhadores e 
banespianos; 2018 não será diferente

Um ano 
marcado 
por lutas

O 
ano de 2017 foi in-
tenso. Marcado por 
ações e medidas do 
Governo Federal, que 
retiraram direitos dos 

trabalhadores e outras que 
ainda estão em trâmite, como 
a que quer mexer com um dos 
bens mais valiosos para to-
dos: a aposentadoria.

O movimento sindical traba-
lhou intensamente para tentar 
barrar que projetos de lei co-
mo o da Terceirização e da 
Reforma Trabalhista não fos-
sem adiante, mas, na surdina 
e com uma agilidade incomum 
no legislativo, esses retroces-
sos passaram no Congresso 
Nacional e a luta tomou outras 
proporções.

A Afubesp esteve presen-
te em cada ato de defesa dos 
empregos, das aposentado-
rias, junto com as entidades 
dos bancários como o Sindi-
cato de São Paulo, Contraf e 
Fetec-SP, sem esquecer das 
demandas específicas dos fun-
cionários da ativa do Santan-
der e dos banespianos.

Foi à Brasília protestar contra 
a PL da terceirização, que atin-
ge em cheio a categoria ban-
cária, mas também organizou 
ato em defesa do Banesprev, 
porque o Santander não deixa 
de aplicar investidas em seu 
estatuto e em sua governança, 
que hoje é modelo do setor. Há 
muito tempo, os diretores da 
Afubesp acompanham bem de 

perto essa questão e já conse-
guiram impedir, por exemplo, a 
extinção da assembleia de par-
ticipantes. Mas essa luta ainda 
vai continuar em 2018.

Se de um lado, defendeu os 
direitos dos bancários da ativa 
para assegurar que a Conven-
ção Coletiva firmada em 2016, 
com validade até 2018, continu-
asse a ser respeitada apesar da 
aprovação da reforma trabalhis-
ta; de outro não tirou os olhos 
da Cabesp, que sofreu grandes 
mudanças neste ano, a come-
çar pela troca da presidência.

Luta contra a Terceirização foi  
um dos motivos que levou a 

Afubesp à Brasília
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O presidente da Afubesp, Ca-
milo Fernandes, participou de 
inúmeras reuniões com a dire-
toria da Caixa, que debateram 
reforma estatutária, além de 
também fazer gestões em favor 
dos associados que estão sen-
do prejudicados com alterações 
nas coberturas e diminuições 
de sessões de especialistas co-
mo fonoaudiologia, terapia ocu-
pacional e fisioterapia. 

Sempre em movimento
Enquanto todo esse turbilhão 

atinge o mundo do trabalho, do 
Banesprev e da Cabesp, a Afu-
besp ainda dedicou-se a viajar 
pelo interior de São Paulo, tan-
to para informar os colegas so-
bre as batalhas travadas, como 
para fortalecer a entidade com 
novos sócios.

Iniciou um processo de re-
novação de sua comunicação, 
com o lançamento de site di-
nâmico e interativo, e em bre-
ve um novo jornal chegará aos 
endereços de correspondência 
dos associados.

Ampliou sua oferta de con-
vênios em diversos setores, 
realizou atividades extras sob 
a coordenação do Qualidade 
de Vida, como cursinhos de 
redes sociais para navegação 
em aparelhos celulares e en-

contros de bordado na sede 
da associação, que ocorrem a 
cada 15 dias.

O jurídico da Afubesp aten-
deu um grande número de as-
sociados, com processos in-
dividuais, além de ter ingres-
sado com ação coletiva, que 
pleiteia o pagamento do abo-
no de R$ 3.500 recebido pelos 
bancários em 2016, que deve-
ria ter sido estendida para os 
aposentados pré-75, que se-
guem a categoria.

O que esperar de 2018
Sempre em movimento, é o 

slogan da Afubesp, ele quer 
dizer muito. Com a conjuntura 
atual, parar não é permitido e 
a associação se compromete 
a permanecer nas lutas que já 
se colocam, como a que brada 
não à Reforma da Previdência.

No que diz respeito ao San-
tander, seguirão as batalhas 
para evitar desrespeito à saú-
de e perdas financeiras para o 
pessoal da ativa, como a nor-
ma que acaba com o paga-
mento de horas extras e institui 
o banco de horas. A medida - 
que estabeleceu a possibilida-
de de prorrogar em até 2 ho-
ras a jornada de trabalho, com 
compensação destas em até 
seis meses da data de ocorrên-
cia – já está sendo combatida 
pelas entidades sindicais.

As relacionadas às reformas 
estatutárias de Banesprev e 
Cabesp devem se desdobrar 
em breve e a Afubesp conta 
com os banespianos atenden-
do aos chamados para mobili-
zação, algo que será inevitável.

Por fim, as mudanças na lei 
trabalhistas devem impactar a 
campanha nacional dos Ban-
cários, e a categoria precisará 
estar mais unida do que nunca 
para ultrapassar as barreiras 
que possam surgir no caminho. 

Depois da Reforma Trabalhista que retirou direitos dos trabalhadores, 
movimento sindical cobrou respeito à Convenção Coletiva dos bancários, 
que vale até agosto de 2018  

Encontros de bordados são realizados duas vezes por mês 
e é aberto aos associados da Afubesp
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TURISMO 

Convênios da Afubesp  
para curtir o verão
São oito agências de viagens  
que oferecem pacotes nacionais 
e internacionais com descontos

V
iajar é um verbo que todos deveriam con-
jugar e a Afubesp ajuda os associados 
nesta empreitada. A associação possui 
convênios com agências de turismo, que 

oferecem descontos variados em pacotes e ser-
viços, dentro e fora do país. Planeje-se e aprovei-
te as férias da melhor forma!

BR LAZER
Descontos promocionais na compra de passagens nacio-
nais e internacionais, cruzeiros marítimos, excursões e 
viagens de diversas operadoras de turismo.
Telefone: (11) 2691-6347
E-mail: contato@brlazer.com.br

DIFERENCIAL VIAGENS E TURISMO
Pacotes de viagens nacionais e internacionais com des-
contos diferenciados.
Telefone: (11) 5081-2444
Email: info@diferencialtur.com.br

ERETZ TUR VIAGENS E TURISMO
Descontos de 4% em pacotes nacionais e internacionais, 
5% em reservas em hotéis e seguro viagem , 6% nos pa-
cotes exclusivos Maestro Operadora, 5% em pacotes sob 
medida e locação de veículos.
Telefone: ( 11) 3873-5367
E-mail: atendimento@eretztur.com.br

METALIS TOUR
Pacotes turísticos e reservas de hotéis, com no mínimo 

10% de desconto (rodoviários) e 3% nas demais opções 
(aéreos, cruzeiros e hospedagem).
Telefone: (11) 3237-2111 ou (11) 97366-6831
E-mail: contato@metalisturismo.com.br

OPEN AIR TRAVEL TURISMO
Descontos e pagamento parcelado em pacotes de viagens 
nacionais e internacionais, cruzeiros marítimos passagens 
aéreas, locação de veículos, seguro viagem, transfers, re-
serva de hotéis e outros serviços do setor. Venda dos servi-
ços pela internet, com pagamentos online e sem burocracia.
Telefones: (11) 3412-0332 ou 98555-9135
E-mail: openair@receptivesolutions.com.br

REBORN TOUR
Descontos em pacotes de viagens nacionais e internacio-
nais com pagamento parcelado.
Telefones: ( 11) 3481-7834 ou (11) 98390-8955
E-mail: reservas@reborn.com

UNISOLI
Em pacotes nacionais e internacionais, a agência oferece 
6% de desconto. O seguro viagem sai com 10% de des-
conto, hotelaria nacional e internacional com 3% de des-
conto, assim como locação de carro, cruzeiros (Disney 
Cruise Line) e passagens aéreas nacionais.
Telefone: (11) 3292-1744
www.unisoli.com.br

VALETUR VIAGENS
Os hotéis que integram o Grupo Rio Quente oferecem 
10% de desconto sobre o valor das tarifas de hospeda-
gem no Rio Quente Resorts em Goiás, Hotel Marulhos 
(em Porto de Galinhas, BA) e mais de uma dezena de 
hotéis de Caldas Novas, bem como em suas tarifas apli-
cadas nas excursões aéreas e rodoviárias. 
Mais informações: (11) 3512-4800 ou 0800-9400818
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CONFRATERNIZAÇÃO  

Qualidade de vida  
é ter diversão!
Mais de 40 colegas encerraram o ano 
do programa no Parque Maeda, em Itu

Último passeio do Qualidade de Vida deste ano agradou os participantes,  
que voltaram pra casa com sorrisos e boas recordações 

N
ada melhor que um 
passeio para encerrar 
mais um ano do pro-
grama Qualidade de 
Vida. O lugar escolhido 

para esta finalidade foi o Par-
que Maeda, que fica em Itu. 
Mais de 40 colegas compraram 
a ideia e foram cheios de dis-
posição, no dia 6 de dezembro, 
aproveitar o dia ensolarado, 
explorando toda a diversidade 
de atrações do local, que pos-
sui mais de 5 milhões de me-
tros quadrados.

Teve quem preferiu dedicar 
o tempo à pescaria, por exem-
plo, mas também os que curti-
ram toda a vasta programação 
ofertada pelo parque. Tirolesa, 
pedalinho, quadriciclo e pas-
seio de charrete estavam entre 
as atrações.

Os cenários de cada área são 
perfeitos para muitas fotos, es-
pecialmente em meio a nature-
za, afinal o local possui 2 mi-
lhões de metros quadrados de 
mata nativa, com destaque para 
o conjunto de quatro árvores gi-
gantes, com cerca de 150 anos, 
que levam os mais aventureiros 
a uma altura aproximada de um 
edifício de 10 andares.

Outro local de encher os 

olhos que evidencia a cultura e 
nacionalidade dos proprietários 
do parque é o Jardim Japonês. 
Além de árvores e plantas tí-
picas, o lugar também possui 
monumentos carregados de 
significados, que são apresen-
tados pelos guias antes mes-
mo da entrada no espaço. É o 
caso do Tori – um portal que 
representa para aquele que en-
tra em um templo a separação 
do mundo físico do espiritual 
– e do Toro, uma lanterna cuja 
função é iluminar os caminhos.

Depois da parada do almoço, 
cada um fez o que preferiu, e 
o teleférico foi um dos brinque-
dos mais procurados. Não fal-

tou gente repetindo o passeio 
duas, três, quatro vezes. Entre 
as que adoraram esta atração 
está a banespiana Emília Ha-
rumi Sakamoto. Aposentada 
desde abril deste ano, ela parti-
cipou pela primeira vez de uma 
atividade do programa e apro-
veitou muito cada segundo.

Além dela, teve mais gente 
iniciando suas participações 
no Qualidade de Vida, três de-
las são aposentadas pela Ca-
besp. Ana Paula Ferreira Al-
ves, Cristina Akemi Mitshashi 
e Anaildes Ribeiro Lima curti-
ram o dia juntas e já disseram 
que vão aproveitar sempre 
que puderem as atividades.
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Preencha o seu pedido e envie-o para a AFUBESP. A entrega é rápida e segura, Via SEDEX. Sem custo adicional para você.

VALOR TOTALAutorizo débito em minha conta corrente no valor deste pedido à vista ou em parcelas iguais, com débito nos meses subsequentes à compra.

Nome completo     RG nº   CPF nº               Matrícula nº

Tel.: (     )                Ramal               Agência  C/C          End. de Entrega

Complemento        Bairro                    Cidade                  Estado           CEP  Email

Produto Cor Nº de Parcelas

Assinatura Data

Valor das Parcelas

Preencher todos os dados de forma legível, será a garantia da entrega correta.

Informações: Afubesp (Sede)
Tel.: (11) 3292-1751.

Uma promoção exclusiva
AFUBESP em parceria com

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 31/01/2018 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

Galaxy J5 
Prime

NAS CORES ROSA 
PRETO E DOURADO

NAS CORES PRETO 
E DOURADO

6xR$181,50
Total R$1.089,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

• Tela 5” LCD • Quad Core 1,4GHZ • 2GB de memória RAM 
• Interna 32 GB• Filmadora HD • 4G • Wi-Fi • Câmera frontal 
com flash 13.0MP • Sensor de Impressão Digital • Dual Chip • 
Memória expansiva 256GB • leitor biométrico

• Tela Full HD de 5.3” •Processador 
Octa Core 1.5 Ghz • Memória RAM 
2GB • Memória Interna 32GB (Memória 
compartilhada com o Sistema Operacional) 
• Dual SIM • Câmera Traseira 13MP / Frontal 
5MP ( selfie) Grande Angular

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

5xR$85,80
Total R$429,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

• Receba notificações de redes sociais, leia mensagens 
do WhatsApp e atenda ligações. • 3 opções de 
personalização, despertador, cronômetro, agenda 
de contatos/tarefas e pedômetro. • Acabamento 
emborrachado e tela LCD touch screen de 1,54”. • Acione 
remotamente o disparo de fotos e controle sua playlist do 
Smartphone pelo Smartwatch. • Receba notificações de 
atualização dos aplicativos através do Smartphone. • Receba 
dados como qualidade do sono e há quanto tempo está 
sentado. • Requisitos do sistema android 4,2 e superior.

DÉBITO 
EM CONTA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

Galaxy J2
Prime TV

Galaxy J7 
Prime

NAS CORES ROSA 
PRETO E DOURADO

NAS CORES ROSA 
PRETO E DOURADO

6xR$148,25
Total R$889,50

sem
juros

8xR$186,25
Total R$1.490,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

• Tela Super Amoled 5” LCD • Quad Core 1,4GHZ 
• Filmadora HD • 4G • Wi-Fi • Câmera traseira 8MP e 
frontal com flash 5MP • TV Digital • Dual Chip • 1,5GB 
de memória RAM • Interna 16 GB

• Tela 5,5” Full HD • Octa Core de 1.6GHz • Filmadora 
HD • 32GB de memória interna e 3GB de RAM • 
Câmera traseira 13MP com flash LED e frontal 8MP 
com flash • leitor biométrico • Dual Chip

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

01 ANO DE 
GARANTIA

NA COR 
PRETO

Relógio Smartwatch 
SW1 Bluetooth

K10

7.06xR$191,50
Total R$1.149,00

sem
juros

• Quad Core1.3 GHz • Tela 5.5” • 
16GB de memória interna • Memória 
Expansiva 128GB • 2GB RAM • Dual 
Chip • Wi-Fi • Câmera Traseira 13MP 
com flash LED e Frontal 5MP flash 
LED • auto focus • 3G/4G

Moto E4 Plus

DÉBITO 
EM CONTA

6xR$181,50
Total R$1.089,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

01 ANO DE GARANTIANAS CORES TITANIUM E DOURADO 
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