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UM TEMPO PARA RECORDAR!

Q uanto se pode caminhar e construir em 35 
anos? Nossa resposta é curta e simples: 
muito! E como estamos bem próximos 
deste jubileu, que será completado em ju-
nho, uma certa nostalgia tomou conta. Va-

mos relembrar até o final deste ano em “pílulas” 
- nos veículos de comunicação e redes sociais - 
momentos marcantes de nossa trajetória até aqui.

A luta contra a privatização do Banespa talvez 
seja a mais emblemática marca da Afubesp neste 
caminho. Uma associação aguerrida, do começo 
ao fim, que conquistou frutos importantes como 
a manutenção de Banesprev e Cabesp, entidades 
pelas quais ainda lutamos e defendemos.

Porém, muito mais foi feito no decorrer do tem-
po não apenas em defesa dos direitos dos aposen-
tados e funcionários da ativa do banco. Pensamos 
muito que, além da luta, é preciso focar no lazer, 
porque ninguém é de ferro.

Por isso, a Afubesp tem se dedicado a ofere-
cer convênios variados, muitos deles ligados ao 
turismo; é zelosa com sua Colônia de Férias em 
Barbosa (no interior de São Paulo), um local de 
natureza preservada e de pura tranquilidade; e 

proporciona momentos de descontração, cultura 
e autoconhecimento em atividades promovidas 
pelo seu programa Qualidade de Vida.

E como 35 anos não é pouco, vamos ter come-
morações de diversas formas, mas uma delas é 
especial e depende daqueles que dão sentido a 
nossa existência: você, associado!

Propomos um concurso fotográfico com o 
tema “Memórias”, aberto à participação de todos 
os associados, que devem encaminhar imagens 
feitas para este fim, mas que lembrem seu en-
volvimento com a Afubesp ou o Banespa - já que 
ele é o cerne da criação da entidade. Uma foto 
bem produzida do talão de cheques ou da xícara 
de café com a marca do banco, daquela medalha 
que ganhou em algumas das inesquecíveis Inte-
grações, são exemplos.

Em breve, o regulamento, prêmios, prazos e 
demais informações serão divulgados no www.
afubesp.org.br. Queremos conhecer suas recor-
dações, participe!

Abraços fraternos
Diretoria da Afubesp 

A Afubesp sempre participou da vida dos banespianos, nos momentos de 
luta e de lazer. Nas inesquecíveis Integrações, por exemplo, a associação 
estava presente com cobertura das competições, faixas, barraca para 
receber associados. Até em 2001, quando foi proibida de participar com 
estrutura física, a Afubesp deu um jeito de deixar sua marca, patrocinando 
as camisetas das delegações.

JAM
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DIRETAS  

No dia 28 de abril, quase 400 colegas, representando 1.259 
ativos e assistidos em todo o país, aprovaram as contas do 
exercício de 2017 do Banesprev, com ressalvas devido a falta 
de aporte do serviço passado. Também foram aprovados 
por aclamação o orçamento para 2018 e o custeio do plano 
II. Neste ano, as taxas cobradas de contribuições normais e 
extraordinárias não sofrerão alterações.
A maior parte da assembleia foi tomada pelo item assuntos 
gerais quando os representantes dos banespianos deram 
informes sobre o conflito em relação à retirada de poderes 
da Assembleia de Participantes, almejada pelo Santander, 
que ameaça a governança do Banesprev.
A matéria completa sobre o assunto pode ser conferida 
no www.afubesp.com.br e também em jornal especial 
sobre Fundos de Pensão, que está sendo encaminhado aos 
participantes.

Quase 400 associados lotaram o salão do 
E.C.Banespa na tarde 28 de abril na assembleia 
de prestação de contas da Cabesp para aprovar 
as contas de 2017 e a previsão orçamentária 
para 2018 por meio de votação eletrônica. A 
presidente da Cabesp, Maria Lucia Ettore do 
Valle, lembrou que a mudança no custeio será 
tema da Assembleia Geral Extraordinária, que 
deve ser realizada no dia 30 de junho.
Também foi aprovada, por unanimidade e em 
votação simbólica, a proposta para que as 

Uma associada da Afubesp recorreu 
à Justiça depois de ter o tratamento 
alternativo de seu marido, que é 
portador de amiloidose sistêmica, 
negado pela Cabesp. Em setembro 
de 2017, ela procurou o Jurídico 
para entrar com ação. A Justiça 
rapidamente deu ganho de causa, em 
primeira instância, dando condições 
ao início da terapia.
Recentemente, a Cabesp negou 
outro procedimento: a realização de 
transplante de medula óssea para 
retardar a progressão da doença.
Por conta disso, a Caixa foi processada 
mais uma vez e a Justiça concedeu 
liminar para que o tratamento em 
quatro ciclos seja realizado conforme 
prescreveu o médico.
Está com problemas? Procure o 
Jurídico, das 8h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados. Entre em 
contato pelo telefone (11) 3292-1744 e 
e-mail jurídico@afubesp.com.br.

BANESPREV: CONTAS 
APROVADAS E DEBATE SOBRE 
REFORMA ESTATUTÁRIA

CABESP: BALANÇO 
APROVADO E CRIADA 
COMISSÃO PARA 
PLANO FAMÍLIA

JURÍDICO 
CONQUISTA 
TRATAMENTO 
PARA ASSOCIADO

assembleias da Cabesp ocorram apenas aos 
sábados pois a diretoria havia cogitado realizá-las 
durante a semana.
Os aumentos seguidos no Plano Família e a 
saída constante de usuários por conta disso 
foi assunto levantado pela representação. 
Para tratar do tema foi aprovada a criação de 
comissão que irá discutir esses problemas com 
a Cabesp e buscar soluções.

FOTOS: JAILTON
 GARCIA
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FALTA RESPEITO,  
SOBRA LUCRO
Ao demitir bancários com maiores 
salários e admitir funcionários 
ganhando menos, Santander traz 
prejuízos para muita gente

T urnover é a alta rotativi-
dade de funcionários em 
uma empresa, ou seja, 
um empregado é admi-
tido e outro desligado de 

maneira sucessiva”. Essa é a 
definição do Sebrae para algo 
que acontece frequentemente 
no Santander. Interessante é 
que especialistas do setor con-

sideram a troca de trabalhador 
prejudicial para as empresas. 
Porém, o banco espanhol usa 
e abusa deste recurso para au-
mentar sua lucratividade (que 
foi de R$9,953 bilhões em 2017). 
Demite os de salários mais al-
tos, contrata pagando menos.

Quem perde com isso? Todo 
mundo. O funcionário dispen-

sado, que foi despedido sem 
justificativa mesmo sendo efi-
ciente; o bancário que perma-
nece no posto, mas trabalha 
com a sensação de que é o 
próximo da lista; o cliente que 
não tem vínculo nenhum com o 
banco, porque cada hora é um 
que o atende.

A onda maléfica da rotativi-
dade atinge até mesmo a pró-
pria empresa. E os números 
confirmam. No primeiro tri-
mestre de 2018, o Santander 
foi o segundo banco com maior 
número de reclamações consi-
deradas procedentes pelo Ban-

Além da ameaça de demissão, 
funcionários convivem com 

sobrecarga e iniciativas que forçam 
trabalho além da jornada regular
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D
IVU

LGAÇÃO

co Central, segundo ranking 
elaborado pelo órgão, no seg-
mento de instituições com mais 
de 4 milhões de clientes. A in-
satisfação com o atendimen-
to prestado é um dos motivos 
mais citados entre as queixas.

Mas, ao que parece, o San-
tander não se importa com 
isso. Seu objetivo por aqui é lu-
crar a qualquer preço, algo que 
não faz em seu país de origem. 
“O Santander não demite tra-
balhadores na Espanha, mas 
demite no Brasil, que é o res-
ponsável pelo maior lucro da 
instituição no mundo”, comenta 
Maria Rosani, coordenadora da 
Comissão de Organização dos 
Empregados do Santander, di-
retora do Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo e da Afubesp.

Números do Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados) confirmam que 
os bancos ganham rebaixando 
salários. Enquanto os bancá-
rios desligados, entre os meses 
de janeiro e março, tinham re-
muneração média de R$ 6.615, 
os bancários admitidos rece-
bem, em média, R$4.054.

“É por isso que defendemos 
o fim das demissões, o respei-
to aos empregos, a perspecti-
va de estabilidade profissional 
e a possibilidade de ascensão 
nas carreiras”, conclama Maria 
Rosani, que completa: “Pro-
mover demissões no momento 
em que o drama do desempre-
go afeta 13 milhões de pesso-
as, enquanto o banco atinge o 
maior lucro de sua história, é 
uma brutal injustiça e falta de 
respeito com o Brasil”.

Aumento da sobrecarga 
Outro grande problema é o 

aumento da sobrecarga de tra-
balho. De acordo com o próprio 
balanço do banco, em 2015 a 
instituição tinha 670 clientes 

para cada funcionário; no ano 
seguinte, o número subiu para 
782. Em 2017, a relação aumen-
tou para 800 e neste ano já são 
828 clientes por empregado.

A quantidade refere-se a hol-
ding Santander e não somente 
dos trabalhadores em agências. 
Portanto, a relação nas agências 
pode ser ainda maior.

Agora, o Santander passou a 
fornecer pacotes de telefonia e 
internet a seus gerentes PJ. Os 
gastos ficarão a cargo do ban-
co. A aparente cortesia da dire-
ção da empresa esconde a in-
tenção de exceder a jornada de 

trabalho dos bancários. E sem 
qualquer aumento de salário ou 
pagamento de hora extra.

Com essa medida, o banco 
– que viu seu lucro aumentar 
35% no ano passado – preten-
de que os gerentes estejam à 
disposição dos clientes além do 
horário comercial. Outra recen-
te mudança que corrobora essa 
intenção é o NPS (Net Promo-
ter Score), mecanismo de ava-
liação implantado pelo banco 
no qual os clientes classificam 
o atendimento baseado na rela-
ção de proximidade que os ge-
rentes mantêm com eles.

A dura realidade vivida pelos 
bancários fez com que, no dia 11 de 
maio, o Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, com o apoio da Afubesp, 
realizasse ato nas concentrações 
(Torre, Vila Santander, CASA 1 e 
CASA 3) e em 14 agências para 
protestar contra demissões, pelo 
fim da sobrecarga de trabalho.
Os locais que foram palco das 
manifestações concentram cerca 
de 9 mil empregados do banco 
espanhol. Por ali, os funcionários 

enfrentam enorme sobrecarga de 
trabalho, causada pela eliminação 
de vagas. Só em São Paulo, Osasco 
e região, foram cortados cerca 
de 350 postos nos primeiros três 
meses deste ano.
O problema se estende para 
qualquer lugar onde o banco  
está. Recentemente, também 
foram realizados protestos com  
a mesma finalidade em Vitória  
da Conquista (BA) em Juiz de Fora 
(MG), por exemplo.

É PRECISO PROTESTAR! 
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CABESP  

INFORMAÇÃO 
É NOSSA 
FERRAMENTA
Afubesp organiza campanha para  
tirar dúvidas sobre proposta para 
sanar déficit da Cabesp; encontro  
em São Paulo foi representativo

Antes de tomar qualquer 
grande decisão, é ne-
cessário se esclarecer 
sobre o assunto – princi-
palmente quando se tra-

ta da nossa saúde e do futuro. 
E foi com este espírito que os 
colegas de São Paulo atende-
ram ao chamado da Afubesp 
e compareceram em peso ao 
encontro sobre a Cabesp, que 
ocorreu no dia 8 de maio no 
Sindicato dos Bancários de 
São Paulo. Várias outras reuni-
ões ainda estão agendadas no 
interior em outras localidades 
pelo país, como Maringá (PR), 
e na cidade do Rio de Janeiro. 

(Confira a agenda atualizada 
no site www.afubesp.org.br)

O objetivo principal do en-
contro foi que ninguém saísse 
do auditório com dúvidas. E fo-
ram muitas: desde o compro-
misso do banco com o acordo 
e o pagamento de sua parte 
do custeio, até o futuro da rede 
credenciada e questões debati-
das em assembleia.

O tema principal abordado 
foi o acordo para resolver o dé-
ficit operacional. O presidente 
da Afubesp, Camilo Fernandes, 
destacou o papel fundamental 
do diálogo e união neste mo-
mento. “O Santander conseguiu 

colocar todos do mesmo lado 
da mesa”, afirmou o dirigen-
te. Sindicatos e associações se 
uniram em negociações com a 
diretoria da Caixa para chegar 
em um consenso sobre o equa-
cionamento do déficit (R$ 437,6 
milhões em 2016) que não pe-
nalize os associados e garanta 
a perenidade da Cabesp. Des-
te exaustivo processo nego-
cial, saiu o acordo considerado 
grande avanço pelos represen-
tantes dos associados.

Atualmente, o percentual de 
custeio da Cabesp é de 2,5% da 
remuneração mensal de cada 
associado, sendo o patrocina-
dor responsável por aportar o 
valor correspondente ao mon-
tante arrecadado. Com a apro-
vação da proposta, o reajuste 
seria de 6% e escalonado em 
três anos. O primeiro reajuste 
seria de 4% ainda em 2018, 5% 
em 2019 e 6% em 2020. A con-
dição do acordo faz com que o 
banco entre com a outra meta-
de, completando 12% de rea-
juste sem que haja mudanças 
na coparticipação.

Rejeitada, a proposta inicial 
do banco quanto à coparticipa-
ção era elevar o teto de R$ 125,00 
para R$ 270,00, individualizar 
a cobrança dentro do grupo fa-

FOTOS: JAILTON
 GARCIA



 AFUBESP | MAIO DE 2018 

7

Fernandes destaca a importância 
dos banespianos se informarem 

corretamente sobre a proposta

miliar e incluir de novos proce-
dimentos ligados à manutenção 
da saúde. Além disso, propunha 
ainda estabelecer a cobrança 
de uma franquia nos casos de 
internação. Daqui a um ano, re-
presentantes dos associados e 
diretoria da Caixa se reuniriam 
novamente para rediscutir a co-
participação baseados em novo 
estudo atuarial já com impactos 
do reajuste praticado.

Os termos do acordo serão 
submetidos em Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 30 
de junho e, para ser aprovada, 
é necessário quórum de 50% 
mais um dos associados aptos 
a votar por se tratar de uma al-
teração no Estatuto. Caso não 
haja esse quórum (o que é o 
provável), a proposta passará 
para um plebiscito, reforçando 
a obrigação de que todos este-
jam bem informados.

Proposta é o melhor cenário 
Rita Berlofa, diretora da exe-

cutiva do Sindicato e vice-presi-
dente da Afubesp, explicou que a 

proposta garante a preservação 
das contas da Cabesp e o atendi-
mento de beneficiários até 2059. 
“Se nada for feito, o patrimônio 
da Cabesp pode acabar, e não 
podemos permitir isso. Nossa 
intenção é lutar pelo caráter pe-
rene do plano”, ressaltou.

Não deve ser surpresa a 
necessidade de um reajuste. 
O déficit operacional acontece 
quando gastamos mais do que 
o arrecadado e, no caso da Ca-
besp, estava sendo coberto por 
meio de aplicações financeiras. 
Porém, a queda nos juros fez 
cair a rentabilidade e aprofun-
dar o déficit, além de fatores 
como o aumento da expectati-
va de vida e, consequentemen-
te, o envelhecimento da massa 
segurada. Vale lembrar que o 
plano está fechado para novas 
vidas há mais de uma década.

Por mais que exista a ne-
cessidade do aumento, Berlofa 
defende dentro de uma análi-
se de conjuntura que a Cabesp 
vale mais a pena tanto finan-
ceiramente e em qualidade. “(A 
Cabesp) ainda está muito mais 

em conta do que muito plano de 
saúde por fora”, destacou.

Custo crescente  
da assistência médica 

O que acontece hoje na Ca-
besp é inerente ao que se pas-
sa no país. Com os custos da 
assistência médica cada vez 
mais altos, estamos reféns nas 
mãos de empresas que só vi-
sam o lucro.

Para a diretora da Afubesp 
e conselheira fiscal da Cabesp 
Vera Marchioni, a luta também 
precisa ser feita para regular 
o mercado. “Se essa política 
atual que trata a saúde como 
mercadoria ao invés de direito 
prosseguir, vamos ter sempre 
de desembolsar mais dinhei-
ro. O custo da inflação médica 
(que é sempre superior ao Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo – IPCA) subiu 
20% no ano passado. A conta 
não fecha, pois os salários não 
sobem no mesmo valor”, frisou 
a dirigente. “Uma saúde políti-
ca fortalecida reduz a pressão 
destes números.”

PRINCIPAIS  
PONTOS DO ACORDO
• Reajustar a mensalidade de 

forma escalonada na mesma 
proporção para associados e 
Santander: 4% em 2018, 5%  
em 2019 e 6% no ano de 2020;

• Manter a coparticipação  
como é hoje e avaliar 
anualmente a questão;

• Qualquer alteração será  
sempre deliberada pelos 
associados em Assembleia 
Geral Extraordinária.
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CONTAS APROVADAS
Por unanimidade, assembleia 
deliberou pela aprovação 
do balanço 2017 e proposta 
orçamentária para 2018

Foi aprovada por unanimidade as contas da 
Afubesp referentes ao exercício de 2017 e 
a previsão orçamentária para 2018, em as-
sembleia realizada em 27 de abril, no audi-
tório da associação.

Os trabalhos foram iniciados às 18h30 com 
a leitura do edital, feita pelo secretário-geral da 
Afubesp, Walter Oliveira. As demonstrações fi-
nanceiras referentes ao período (tais como ativo 
e passivo circulante e não circulante, patrimônio 
líquido e movimentações) foram apresentadas 
pela diretora financeira, Maria Rosani.

Antes da votação, o conselheiro fiscal Mauri-
cio Nobuiti Danno leu o parecer do colegiado que 
indicou a aprovação por considerar que os nú-
meros apresentados “refletem com propriedade 
a situação patrional e financeira da entidade”.

Afubesp disponibiliza para consulta o resumo 
dos números.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E CABESP - AFUBESP
BALANÇO PATRIMONIAL- EXERCÍCIO 2017 (EM R$)

ATIVO 2017 2016 PASSIVO 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos Conta Movimento  184.723,94  115.301,34 Fornecedores  66.338,18  97.057,00 
Aplicação Liq. Imediata  5.473.948,05  4.382.813,94 Encargos Sociais a Recolher  51.658,65  48.470,65 
Créditos  59.411,79  190.864,97 Impostos e Taxas a Recolher  10.932,02  12.087,67 
    Contas a Receber Associados  73.173,39  198.636,23 Outras Obrigações a Pagar  63.392,63  65.801,72 
    Provisão para devedores duvidosos  (52.144,91)  (62.625,45) Provisão para Férias e Encargos  185.454,42  173.680,33 
   Outros Créditos  37.927,31  54.464,19 
    Estoque de Ingressos Associados  456,00  390,00 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  5.718.083,78  4.688.980,25 TOTAL DO PASSIVO 
CIRCULANTE  377.775,90 397.097,37 

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo  2.000.000,00  4.559.133,56 Exigível a Longo Prazo  
   Contrato de Mútuo  2.000.000,00  5.159.133,56 Empréstimos  1.757.512,25  1.757.512,25 
   (-)Provisão Perda  -    (600.000,00)

Investimentos  373.306,61  373.306,61 TOTAL DO PASSIVO  
NÃO CIRCULANTE  1.757.512,25  1.757.512,25 

   Investimentos em Ações  373.306,61  373.306,61 
Imobilizado  2.011.972,08  2.132.605,24 
Em Operação  1.888.642,21  2.009.275,37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Bens Imóveis  2.737.848,67  2.737.848,67 Patrimônio Social  5.309.269,19  5.309.269,19 
   Bens Móveis  1.173.260,38  1.103.826,30 
    (-) Depreciação Acumulada  (2.022.466,84)  (1.832.399,60) Superávit ou déficit do exercício  4.323.566,78 4.209.387,77
Em Andamento   
   Reforma de Imóveis  123.329,87  123.329,87 Superávit do Exercício  (1.627.398,83) 123.601,38
Intangível  37.362,82  42.842,30 

Direito de Uso Software  104.995,69  96.982,33 TOTAL DO  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  8.005.437,14  9.642.258,34 

(-) Amortização Acumulada  (67.632,87)  (54.140,03)
TOTAL DO ATIVO  
NÃO CIRCULANTE  4.422.641,51  7.107.887,71 

TOTAL DO ATIVO  10.140.725,29  11.796.867,96 PATRIMÔNIO  10.140.725,29 11.796.867,96 

JAILTON
 GARCIA
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
 EXERCÍCIO 2017 (EM R$)

2017 2016
RECEITA DAS OPERAÇÕES SOCIAIS BRUTA  7.203.277,69  6.703.674,84 
 Receita Social  6.733.400,55  6.432.670,40 

 Renda Extraordinárias  269.288,40  160.424,96 

    Assistência Jurídica  106.633,69  84.356,63 

    Receita de Convênio  46.453,00  33.776,51 

    Renda Eventual  116.201,71  42.291,82 

 Renda Patrimonial   
(excluída receitas financeiras)  200.588,74  110.579,48 

     Ganhos na Alienação Imobilizado  16.698,16  5.100,00 

     Dividendos Recebidos  183.890,58  105.479,48 

Deduções das Receitas

 (-) Devolução de Mensalidade  (3.368,76)  (5.551,19)

 (-) Repasse de Taxa Administrativa Jurídico  (43.522,11)  (35.844,02)

Receita das Operações Sociais Líquida  7.156.386,82  6.662.279,63 

RESULTADO OPERACIONAL
(DESPESAS) RECEITAS DAS OPERAÇÕES SOCIAIS
 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (5.287.842,09)  (5.309.028,03)
 (-) DESPESAS COM ATIVIDADES  (1.134.833,21)  (1.090.575,13)
 (-) DESPESAS FINANCEIRAS  (212.444,85)  (205.130,24)
 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (2.589.133,56)  (739.959,05)
RENDA PATRIMONIAL FINANCEIRA  440.468,06  806.014,20 

SUPERÁVIT OU  
DÉFICIT DO EXERCÍCIO  (1.627.398,83)  123.601,38

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  RESUMIDA   
EXERCÍCIO 2018

DOTAÇÕES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

ORÇAMENTO 
ORIGINAL

ORÇAMENTO  
REALIZADO  

2017

PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA

2018

RECEITAS
TOTAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES
Renda Social  6.818.630,62  6.733.400,55  7.103.737,58 

Renda Extraordinária  131.570,36  225.766,29  157.783,89 

Renda Patrimonial  966.183,30  641.056,80  671.214,50 

(-) Deduções das Receitas  (5.884,26)  (3.368,76)  (3.368,76)

TOTAL DAS RECEITAS  7.910.500,03  7.596.854,88  7.929.367,20 
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRATIVAS  5.638.422,56  5.287.842,09  5.526.622,96 
DESPESAS CORRENTES - ATIVIDADES  1.536.918,70  1.134.833,21  1.301.138,10 
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS  217.438,05  212.444,85  222.227,80 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -  2.589.133,56  30.000,00 
TOTAL DO CUSTEIO  7.392.779,31  9.224.253,71  7.079.988,86 
(+) APLICAÇÃO DE CAPITAL  333.600,00  118.948,66  337.600,00 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO  184.120,72  (1.746.347,49)  511.778,34 
TOTAL DAS DESPESAS  7.910.500,03  7.596.854,88  7.929.367,20 

Camilo Fernandes dos Santos
Presidente

Maria Rosani G. A.Hashizumi
Tesoureira Geral

Luiz Henrique da Costa Perez
Contador - CRC: SP-276619/0-7
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LAZER 

Paz, verde e ar puro. Bem 
ao lado de um dos mais 
belos trechos do Rio Tie-
tê, cartão-postal do no-
roeste paulista, a Colônia 

de Férias de Barbosa reúne 
todos os requisitos para ser o 
destino de quem procura des-
canso e lazer. 

Os associados que conhecem 
sempre voltam. E quem ainda 

TRANQUILIDADE 
DO INTERIOR 

Associado tem colônia de férias à 
disposição em Barbosa (SP). Descubra 
a natureza ao alcance de suas mãos! 

não conheceu a colônia, deveria 
desfrutar deste verdadeiro re-
fúgio imerso em natureza. Bem 
às margens do Rio Tietê limpo, 
onde se pratica muito a pesca, 
é possível prestigiar o alvorecer 
e um espetacular pôr-do-sol à 
moda do interior. 

A vasta área de camping da 
colônia e as trilhas em meio à 
mata dão tom de aventura, e 

árvores frutíferas embelezam 
a paisagem. 

As famílias podem aprovei-
tar, além dos quiosques com 
churrasqueira e playground re-
novados, de um complexo de 
três piscinas (uma infantil, ou-
tra para a prática de biribol e a 
terceira destinada aos adultos).  
Para a hora do descanso, o local 
conta com 16 chalés mobiliados. 
Impossível não se divertir! 

Respeitando o meio ambien-
te, novas melhorias nas insta-
lações são feitas a cada tempo-
rada para deixar o espaço mais 
confortável aos hóspedes.

A Colônia é um pouco de 
cada associado. Conheça esse 
oásis do interior paulista com 
ótimas diárias. Para utilizar a 
Colônia de Férias e Camping 
de Barbosa o associado deve 
entrar em contato pelos tele-
fones (11) 3292-1751 e 3292-
1752 ou enviar e-mail para re-
servas@afubesp.com.br.

AFUBESP | MAIO DE 2018

Contato com a natureza é o ponto 
alto da colônia, que ainda tem 
outras infraestruturas de lazer
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QUALIDADE DE VIDA

Aula de Tai Chi Chuan conduzida pelo 
ex-banespiano Luiz Carlos Freitas fez 
sucesso em abril

Uma manhã zen, voltada à 
prática de uma arte mar-
cial chinesa milenar: o Tai 
Chi Chuan. Essa foi a ativi-
dade realizada pelo Quali-

dade de Vida no dia 25 de abril, 
na Quadra dos Bancários, em 
São Paulo. Cerca de 40 pessoas 
foram atraídas pela proposta.

O responsável por introduzir 
o tema e conduzir os partici-
pantes pelo caminho do exercí-
cio, que traz benefícios para o 
corpo e para a mente, foi o ex-
-banespiano Luiz Carlos Frei-
tas, que além de instrutor de Tai 

Chi Chuan, também é “sensei” 
de Aikidô e Judô.

Em uma roda, os colegas 
fizeram alongamentos e co-
nheceram os primeiros precei-
tos e movimentos da arte, que 
lembra uma dança com gestos 
executados lentamente (quanto 
mais devagar melhor), prestan-
do atenção à respiração, esva-
ziando a mente.

Depois, praticaram a pri-
meira etapa do kata - um con-
junto de movimentos de ataque 
e defesa e está presente nas 
mais diversas artes marciais. 

MEDITAÇÃO EM  
FORMA DE DANÇA

Cerca de 40 gestos (os mais 
básicos) dos 108 que compõem 
a coreografia.

Apesar da dificuldade nor-
mal sentida na primeira ex-
periência, todos conseguiram 
fazer a aula. Vários colegas 
relataram se sentir muito bem 
ao final do exercício, pois mais 
do que movimentar o corpo, a 
concentração necessária para 
fazer o exercício, aliada à sua-
vidade dos “passos”, traz paz a 
quem pratica e, por isso mes-
mo, faz muito bem à saúde físi-
ca e emocional.

“Praticando Tai Chi Chuan 
uma ou duas vezes por semana 
vocês todos vão sentir grande 
melhoria na sua qualidade de 
vida”, comentou o professor.

PARTICIPE DA 
PRÓXIMA ATIVIDADE 
No dia 30 de maio, a Qualidade 
de Vida realiza uma palestra 
sobre musicoterapia, que será 
interativa com vivência de técnicas 
apresentadas pela musicoterapeuta 
e arteterapeuta Vivi da Viola.
Ela está marcada para começar as 
13h30 e no Auditório da Afubesp 
(Rua Direita, 32 – 11º andar) e é 
preciso inscrever-se até 28/5 
pelo e-mail qualidadevida@
afubesp.com.br ou telefones  
(11) 3292-1745/1744.

Participantes aprovaram a atividade  
que promove bem-estar e movimenta o corpo

FOTOS: M
ATH
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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 31/05/2018 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

01 ANO DE GARANTIA

Galaxy J5 
Prime

NAS CORES ROSA 
PRETO E DOURADO

6xR$174,00
Total R$1.044,00

sem
juros

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

DÉBITO 
EM CONTA

01 ANO DE GARANTIACLOCK SPEAKER WAKE
BLUETOOTH

3xR$80,00
Total R$240,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

• Bluetooth (versão 4.2)
• Alcance máximo: 10m
• Potência: 10W RMS
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 1200mAh
• Com rádio FM
• Função despertador
• Entrada para cartão Micro SD
• Atendimento de chamadas
• Tamanho compacto: 10.8 x 10.8 x 3.6cm

DÉBITO 
EM CONTA

NAS CORES PRETO E PRETO COM VERDE

• Quad Core • Conexão 3G • WI-FI
• Tela 10” • GPS • 
• 16GB de memória interna 
• Micro USB 
• Detector de Sorrisos 

Tablet Multilaser 
M10A

01 ANO DE GARANTIA
NAS CORES PRETO OU DOURADO

6xR$165,00
Total R$990,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

MOTOROLA MOTO G5 S
01 ANO DE GARANTIA

NAS CORES PLATINUM, 
PRATA  E OURO

FRETE 
GRÁTIS

• Tela Full HD de 5.2” • Processador Octa 
Core 1.4 Ghz • HD • Sensor de Impressão 
Digital • Memória RAM 2GB • Memória 
Interna 32GB • Dual SIM • Câmera traseira 
de 16 MP | Câmera frontal de 5 MP • À prova 
de respingos d’água

DÉBITO 
EM CONTA

7.17xR$185,00
Total R$1.295,00

sem
juros6.0

6.0

6.0

• Memória RAM 2GB 
• Câmera frontal 2.0 MP
• Câmera traseira de 5.0 MP 
• BLUETOOTH • GPS
• Grava em HD

01 ANO DE GARANTIA

CADA

CADA

NAS CORES PRETO 
OU DOURADO

3xR$76,00
Total R$228,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

• Tenha um karaokê a qualquer hora, em qualquer 
lugar! • Microfone com speaker acoplado • Conexão 
Bluetooth (versão 4.0) • Alcance máximo de 10m do 
dispositivo pareado • Potência: 6W RMS • Bateria 
de polímero com 1200mAh • Tempo de reprodução 
de aproximadamente 4 horas • Recarga via USB DC 
5V • Feito em metal e liga de alumínio • Super leve: 
peso de 400g • Conecte um celular ou tablet para 
cantar suas músicas favoritas!

DÉBITO 
EM CONTA

MICROFONE
KARAOKE – VOICE

01 ANO DE GARANTIA

Galaxy J7 
Prime

NAS CORES PRETO E 
DOURADO

7xR$195,00
Total R$1.365,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

• 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
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