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Família banespiana unida para 
celebrar os 30 anos de caminhada 
da associação
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U
ma tarde de sábado en-
solarada, de ar puro às 
margens de um ainda 
límpido Rio Tietê, mui-
ta música e animação. 

Não poderia existir data melhor 
para juntar os amigos banes-
pianos e festejar os 30 anos de 
Afubesp. A comemoração foi 
realizada no dia 27 de julho na 
colônia de férias da associação 
na cidade de Barbosa, e reuniu 
347 colegas vindos de diversas 
partes do interior. Estiveram 
presentes delegações das ci-
dades de Penápolis, Araçatu-
ba, Catanduva, Presidente Pru-
dente, São José do Rio Preto, 
José Bonifácio, Votuporanga, 
Macaubal, Mirassol, Monte Al-
to, além do grupo da Rádio 
Brasil Atual de Pirangi. 

A associação, que se tor-
nou balzaquiana no dia 21 de 
junho deste ano, deu nova 

roupagem à tradicional festa 
“Amigos Para Sempre” num 
encontro descontraído e cheio 
de atividades. E não faltou di-
versão: para quem se arrisca 
na cantoria e dança, houve 
sessão de karaokê e banda ao 
vivo. Truques de mágica tam-
bém animaram a tarde, e os 
associados puderam contem-
plar exposição de fotos que 
mostram a trajetória de lutas 
da Afubesp desde a época da 
batalha contra a privatização 
ocorrida em 2000 até as pre-
sentes atividades junto das 
entidades sindicais. 

Camilo Fernandes, presiden-
te da Afubesp, foi o anfitrião do 
evento. “A festa é nossa, é da 
nossa associação que comple-
tou 30 anos. Queremos trazer 
cada vez mais alegria para a co-
munidade banespiana”, disse o 
dirigente, que também fez ques-
tão de agradecer aos funcioná-
rios os quais considerou “parte 
fundamental” para a realização 
da festa. “Ninguém faz nada so-
zinho. É com a participação de 
todos: associados, diretoria e 
funcionários que a Afubesp irá 

crescer e se tornar cada vez 
mais representativa”, pontuou.

Em sua fala no evento, o pre-
sidente licenciado da entidade 
e atual coordenador da Re-
de Brasil Atual, Paulo Salva-
dor, refletiu sobre a trajetória 
da associação na qual sempre 
fez parte ativamente. “Andan-
do pela estrada até aqui, fiquei 
pensando muito em tudo o que 
construímos, nas lutas. É uma 
história memorável. Ninguém 
disse que seria impossível, en-
tão nós fomos lá e fizemos. Es-
ta é a marca, este é o nosso 
caminho”, disse. Ressaltando 
a parceria dos colegas presen-
tes na festa, a diretora finan-
ceira Maria Rosani reiterou a 
preocupação da Afubesp com 
a qualidade de vida tanto dos 
sócios quanto dos funcioná-
rios. “Lutamos pelos interesses 
dos nossos associados, por 
serviços de qualidade, pelo pa-
trimônio humano”, disse.

O presidente da Fetec/CUT-
-SP, Luiz César de Freitas, o 
Alemão, disse sentir-se honra-
do em fazer parte da Afubesp. 

Tempo de alegria em Barbosa

Camilo Fernandes destacou a 
alegria de dividir o momento 
especial com os colegas

Paulo Salvador relembrou a 
trajetória de lutas da associação
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“Gostaria que nós ficássemos 
juntos por muito, muito tempo. 
A associação para mim é sinô-
nimo de alegria e de festa.” Já 
Rita Berlofa, vice-presidente 
da Afubesp e diretora execu-
tiva do Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo destacou 
a alegria e a importância de 
compartilhar o momento em 
conjunto. “É um orgulho mui-
to grande dividir este momento 
festivo com vocês porque nos-
sa vida não pode ser só de lu-
ta. Ela tem de ser também de 
alegria e de entretenimento”.

Marcou presença ainda o 
prefeito de Araçatuba e ex-
-presidente da Afubesp, Ci-
do Sério, que fez questão de 
prestigiar o encontro.

O sol da tarde já caía crian-
do uma atmosfera especial, 
aquelas que só encontramos 
no interior, quando a músi-
ca tomou conta da festa. Não 
poderia faltar, claro, a cereja 
do bolo: ao som de violão, a 

Rita Berlofa parabeniza a Afubesp 
pelos 30 anos de história

A dirigente Vera Moura inicia  
a entrega dos prêmios do 
Concurso Gastronômico

 Edésio Alves Bastos e Maria 
Aparecida Fonseca, a Cidinha, 

cumprimentam Camilo Fernandes

Presidente da Fetec-SP ressalta 
orgulho em fazer parte da associação

Uma das partes mais esperadas da 
festa foi a degustação dos pratos dos 
candidatos do 1º Concurso Gastronô-
mico da Afubesp. Quatro inscritos le-
varam suas receitas: Eliane Fernan-
des Bastos fez um “Pavê de choco-
late”; o associado Onivaldo Antônio 
Saurin preparou o exótico “Bolo de 
abobrinha verde”; Giovana Garbellini 
apostou no típico doce junino “Paço-
ca de leite condensado”; e, por fim, 

Maria Aparecida da Silva Fonseca, a 
Cidinha, participou do concurso com 
patês de alho e linguiça. 

“Não é fácil decidir. O pavê está 
delicioso, o patê e o bolo também, a 
paçoquinha está divina. Todo mun-
do está de parabéns”, ressaltou Vera 
Moura, diretora social da entidade. 
Após provarem as iguarias, os jura-
dos optaram por um inusitado em-
pate quádruplo: todos os participan-

tes levaram como prêmio um mini 
forno, duas panelas de arroz e uma 
panela elétrica das mãos de Chico 
Belo, Rita Berlofa, Vera Moura e Mir-
tes Silva, acompanhados por Zé Rei-
naldo e Wagner Cabanal.

1º Concurso Gastronômico

Bastou participarem somente uma 
vez de um evento organizado pela 
Afubesp que as três bancárias do 
Santander Roberta Pires, Fabiana 
Sanches e Isabela Bispo decidiram 
se associar e aproveitar dos benefí-
cios de caminhar lado a lado com a 
Afubesp. As moradoras da região de 
José Bonifácio (SP) assinaram com 
convicção a ficha de associação. 

Venha fazer parte você também.  
Associe-se!

Novas associadas

grande família banespiana da 
Afubesp – que vem crescendo 
cada vez mais com os funcio-
nários do Santander – cantou 
em conjunto a plenos pulmões 
os parabéns à associação nu-

ma tarde memorável, de um 
encontro marcante que deixou 
um gostinho de continuação. 

Preparem os anzóis...
Engana-se quem pensa que é 

o suficiente de festejo para este 
ano. Camilo Fernandes anun-
ciou o 1º Torneio de Pesca da 
Afubesp, com data ainda a ser 
confirmada. A ideia foi rece-
bida com entusiasmo de ime-
diato pelos associados. Edésio 
Alves Bastos, um dos adminis-
tradores da colônia, confirmou 
os preparativos para o próximo 
evento. “A ideia foi plantada por 
um dos associados, e começa-
mos a adubá-la”, afirmou. 



rEgiõEs

A
lém da animação, par-
ceiros de várias cida-
des aproveitaram o en-
contro para conversar 
sobre a trajetória de 

união entre as muitas regiões e 
banespianos do país. Dirigente 
dos bancários de Catanduva, 
Francisco Cinquarolli Bellís-
simo, o Chico Belo, fez ques-
tão de expressar seus votos de 
muitos anos de vida à Afubesp. 
“São 30 anos de muita luta, 
principalmente contra a privati-
zação e na defesa dos funcio-
nários. É referência”, disse. Se-
gundo Chico, a festa agrega o 
pessoal das regiões. “Isso traz 
um relacionamento pessoal, 
convivência, um encontro de 
amizades”, pontuou. 

Já o dirigente de Presidente 
Prudente, Waldemir Apareci-
do Francisqueti, lembrou duas 
grandes conquistas decorren-
tes da luta da Afubesp com 
grande importância nas re-
gionais: a Cabesp e o Banes-
prev – a assistência médica e 
a previdência complementar. 
“São coisas pelas quais luta-
mos unidos. A Afubesp sem-
pre esteve em todas as assem-
bleias, representando não só o 
banespiano como os bancários 
em geral, independentemente 
de serem associados ou não”, 
destacou Francisqueti. Edgar 
da Silva Oishi, também de Pru-
dente, frisou o apoio de sem-
pre. “A Afubesp dá respaldo 
para a gente. Se a gente não 
tem informação, eles buscam, 
amparam o associado.”

E toda esta dedicação se es-
tende aos funcionários da ati-

va. “O Santander tem uma po-
lítica predatória, e os bancários 
se sentem pressionados. Eles 
(do banco) não querem que a 
gente volte tranquilo para ca-
sa”, lamentou o dirigente de 
São José do Rio Preto Irineu 

Reencontro 
entre 
amigos

Gomes Rezende Filho, o Piau. 
De acordo com ele, a associa-
ção é um “fôlego” numa rotina 
cheia de metas. “A gente se 
sente mais aliviado porque sa-
be que pode contar com esta 
luta”, completou. 

As delegações vindas de diferentes partes do interior: Presidente  
Prudente, grupo da Rádio Brasil Atual de Pirangi, Rio Preto, 

Araçatuba, Catanduva, Penápolis, entre outras

O banespiano Siloé Borges  
ao lado de sua esposa

Conquistando corações e mentes   
Aposentado desde 1986, o 

banespiano Siloé Borges, de 
73 anos de idade, compareceu 
pela primeira vez a uma ativi-
dade da Afubesp. “Viajei muito 
tempo depois que saí do ban-
co. Por outros problemas, não 
acompanhava as discussões 
nem desta nem de outra enti-
dade”, pontuou o colega que 
também está se integrando aos 
debates sobre o Banesprev.

Siloé, que ingressou no Ba-
nespa em 1959 e contabiliza 
quase 54 anos de banco, é mo-
rador da região de Catanduva 
e foi à comemoração a convi-
te de Chico Belo. “Ele (Chico) 

sempre me convidou tanto para 
este como para outros eventos 
da associação, mas não parti-
cipei por falta de oportunida-
de. Agora que posso, pretendo 
participar cada vez mais”, afir-
mou o banespiano.

Fique sócio e Fortaleça nossa associação!


