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Jornal da Associação dos Funcionários  
do Grupo Santander, Cabesp e Banesprev

NOVO ANO COMEÇA COM 
ELEIÇÕES NO BANESPREV

PARTICIPANTES DE TODOS OS PLANOS ADMINISTRADOS  
PELO FUNDO DE PENSÃO VÃO ESCOLHER SEUS CANDIDATOS 

PARA OS COMITÊS GESTORES EM FEVEREIRO DE 2019
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ENTRE PERDAS E GANHOS,  
2018 NOS DEIXARÁ MAIS FORTES

Falar do ano que se encerra não é tarefa para 
fracos. Num misto de fatos improváveis e 
boas notícias arrancadas com muita luta, 
2018 foi marcado por negociações, eleições 
e efervescência de debates. É um pouco dis-

so tudo que elencamos nesta retrospectiva.
O Santander termina o ano cumprindo o rotei-

ro de lucros, porém com o desrespeito de praxe 
com seus funcionários. É difícil não notar as to-
neladas de publicidade do banco espanhol, ora 
com o “Farol”, ora promovendo sua previdência 
privada. Não deu também para esconder o ali-
nhamento do Santander com as reformas do go-
verno Temer e muito menos com o próximo, uma 
vez que o escolhido para comandar o Banco Cen-
tral é um executivo do banco.

Na Cabesp, mudanças na forma de custeio 
para solucionar os déficits apurados anualmen-
te. Trabalhar para resolver esta questão uniu 
as associações e os sindicatos, ponto bastante 
positivo. Os fundos de pensão 
estão no centro das atenções, 
com ação coletiva do Plano II do 
Banesprev e o fechamento do 
SantanderPrevi. Falando nisso, 
a reforma da previdência pro-
mete ainda ser muito discutida. 
O projeto do governo eleito para 
as aposentadorias atende o in-
teresse do mercado e empresá-
rios (que usufruem de isenções 
de impostos à perder de vista), 
sacrificando a população. Nos 
preparemos para a resistência 
pelo direito de se aposentar com 
benefício integral.

No meio de tanta incerteza, 
um bom desfecho: a campanha 
salarial deste ano arrancou 1,31% 
de aumento real para a catego-
ria bancária, e os funcionários 
do Santander podem contar com 
a garantia de direitos do Acordo 
Aditivo por mais dois anos.

Com o Qualidade de Vida, um sopro de ar 
puro. Foram sete atividades que misturaram 
passeios, palestras e exposições de arte, cha-
mando a atenção e contando com a presença de 
novos associados, proporcionando dias agradá-
veis aos colegas. Este também foi o período com 
mais práticas extraordinárias, com yoga, oficina 
de bordado e aulas de Tai Chi Chuan. E ainda teve 
festa para celebrar! (confira na pág. 10)

Para fechar, lembramos que o ano trouxe cara 
nova a este jornal em comemoração aos 35 anos 
de associação, com novos conteúdos e mais pro-
ximidade com os temas que fazem a diferença 
na sua vida. E 2019 ainda promete! Seja lá o que 
o futuro reserve, estamos juntos para encarar 
mais uma etapa.

Desejamos um suave ano novo  
para todas e todos os associados!

Diretoria da Afubesp
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JURÍDICO 
PIXABAYPOR 

RESTITUIÇÃO 
DE ICMS  
NAS CONTAS 
DE LUZ
Afubesp oferece ação que busca acabar 
com a cobrança do imposto sobre taxas 
de transmissão e distribuição de energia 
elétrica e recuperar valores pagos

Consumidores de energia 
elétrica podem acionar 
a Justiça para reaver até 
13% dos valores pagos na 
conta de luz, por conta de 

um cálculo indevido do imposto 

sobre circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre taxas 
cobradas nas contas mensais.

O entendimento é que sobre 
a Taxa de Uso do Sistema de 
Transmissão da Energia Elétri-

ca (Tust) e a Taxa de Uso do Sis-
tema de Distribuição de Ener-
gia Elétrica (Tusd) não deve ser 
cobrado o imposto. Em junho 
deste ano, a Justiça chegou a 
conceder liminar neste sentido.

O Departamento Jurídico da 
Afubesp oferece essa ação judi-
cial ao associados da entidade, 
com objetivo de acabar com a 
cobrança e recuperar o que foi 
pago nos cinco anos anteriores 
ao ajuizamento do processo, bem 
como os valores que vencerem 
durante a tramitação da ação.

Para isso, são necessárias 
cópias simples das contas dos 
últimos cinco anos para elabo-
ração de cálculo de liquidação. 

O advogado da Afubesp Mar-
celo Armellini orienta os asso-
ciados que não tiverem todas 
elas a requerer diretamente 
na empresa de energia elétrica 
que atende sua cidade.

Além disso, é preciso assinar 
e reconhecer firma de procura-
ção, cópias autenticadas de um 
documento de identidade (RG ou 
CNH) e de um comprovante de 
endereço (máximo de 60 dias).

O Departamento Jurídico irá 
cobrar taxa de R$ 200 no ato do 
ajuizamento e 15% do proveito 
econômico ao final do processo.

Ação pleiteia que ICMS não incida sobre  
as taxas TUSD e TUST nas contas de energia
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SANTANDER SURPREENDE COM 
AUMENTO NO PLANO DE SAÚDE
Presente amargo de final de ano! Santander surpreende 
trabalhadores com mais uma perversidade: novo aumento no 
plano de saúde que pode chegar a mais de 20%. 
Agora, o plano SulAmérica Master II passou de R$ 68,28 para 
R$ 82,39 por dependente, um aumento de 20,67%. O Master III 
ficou 15,48% mais salgado, saltou de R$ 101,75 para R$ 117,50. E 
ainda há os gastos desmedidos com a coparticipação, muito mais 
pesados no orçamento para os bancários que têm dependentes.
O Sindicato dos Bancários de São Paulo já discutiu esse 
tema com o Santander e reivindicou, entre outras medidas, 

que se estabeleça 
um teto para o 
desconto mensal 
da coparticipação 
somado ao da 
mensalidade do  
plano de saúde.  
Saiba mais em 
afubesp.org.br
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FIM DO MPT
O presidente eleito recuou mais uma vez sobre o destino do 
Ministério Público do Trabalho. O último e definitivo episódio 
desse vai-vém ocorreu no último dia 3, com o anúncio de que 
a pasta será dividida em três, com as respectivas áreas sob 
comando da Economia, da Justiça/Segurança Pública e da 
Cidadania. O Trabalho deixa de ser ministério depois de 88  
anos ininterruptos.
Criado em 26 de novembro de 1930 como uma das primeiras 
iniciativas do governo Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho 
também abrangia Indústria e Comércio. O projeto naquele 
momento era interferir sistematicamente no conflito entre capital 
e trabalho. Até ali, as questões relativas a este universo eram 
tratadas pelo Ministério da Agricultura. 
Para o advogado da Afubesp, Anselmo Silva, sem a pasta se 
intensificarão “os quadros de acidentes de trabalho – com 
muitas mortes e invalidez permanente; exploração do trabalho 
infantil e trabalho escravo; falta de registro em carteira; não 
pagamento de salário; não concessão de férias; excessos na 
jornada de trabalho; não recolhimento do FGTS, entre outras 
irregularidades. Assim, tal ato só interessa às empresas em 
detrimento aos direitos dos trabalhadores”, explica.
Saiba mais em afubesp.org.br

POSTOS DE 
TRABALHO A 
MENOS
Dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho 
mostram que os bancos 
cortaram 1.574 postos 
de trabalho entre janeiro 
e outubro deste ano. No 
entanto, o saldo do mês de 
outubro foi positivo, com a 
criação de 167 vagas. 
Juntos, os cinco maiores 
bancos (Itaú, Bradesco, 
Santander, Banco do Brasil e 
Caixa) lucraram R$ 65 bilhões 
somente até agosto desse 
ano. O resultado é 20,4% 
maior do que o apresentado 
no mesmo período de 2017.
Além disso, dados mostram 
que, entre janeiro e outubro, 
os bancos admitiram 24.881 
trabalhadores e desligaram 
26.455. Essa rotatividade 
também diminui os gastos 
com mão de obra, uma vez 
que os admitidos entram 
ganhando bem menos que 
os desligados. Em média, o 
salário de quem entrou é 66% 
da remuneração de quem 
saiu, segundo o Caged.
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VOTAÇÃO ELETRÔNICA SERÁ  
DE 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2019

Acompanhe as notícias sobre as eleições, 
currículos e propostas dos candidatos  

apoiados pela Afubesp no www.afubesp.org.br

BANESPREV

Processo eleitoral, já em curso, 
contará com votação em fevereiro 
de 2019, apenas pela internet

COMITÊS GESTORES 
TERÃO NOVOS ELEITOS

RAWPIXEL / FREEPIK

Acompanhar e fiscalizar 
os recursos financeiros 
dos planos e colaborar 
com os conselhos Deli-
berativo e Fiscal. Essas 

são as atribuições dos comitês 
gestores dos planos adminis-
trados pelo Banesprev, que são 
seis no total: I, III e IV; II; V; DAB, 
DCA e CACIBAN (caixinhas do 
Meridional); Sanprev I, II e III e 
Conselho de Administração do 
Plano Pré-75.

Todos esses colegiados pos-
suem representantes eleitos 
e alguns deles estrearão em 
eleições este ano, algo mui-
to importante para a boa go-
vernança do fundo de pensão. 
Também é a primeira vez que 
elas ocorrem juntas em todos 
os comitês gestores.

As inscrições de candidatos 
foram encerradas no dia 7 de 
dezembro e o período de vota-
ção, previsto no regulamento 
(disponível para consulta no 
www.afubesp.org.br), será de 6 
a 18 de fevereiro. As instruções 
serão enviadas por correio para 
o endereço de correspondência 
de cada um dos eleitores.

A Afubesp comemora a for-
ma de resgistro de votos esco-

lhida pelo Banesprev para este 
pleito, que será 100% pela in-
ternet. “É uma antiga deman-
da nossa por se tratar de um 
meio mais cômodo e mais se-
guro, pois o eleitor não corre o 
risco de ter seu voto extravia-
do, simples e rápido”, comenta  
o presidente da Afubesp, Ca-
milo Fernandes.

A associação , em conjun-
to com o Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Fetec-SP 
e Feeb SP/MS e Contraf, irá 
apoiar candidatos para cinco 
dos seis colegiados. Todos eles 
serão pessoas de confiança, que 
possuem experiência - alguns 
se candidatam à reeleição ou  
já estiveram em outros órgão 
do Banesprev - e possuem his-
tórico de defesa dos direitos  
dos bancários.

“É preciso votar, e votar com 
consciência. Estamos em tem-
pos de ameças à previdência 
complementar e não falta von-
tade do Santander de eliminar 
eleitos de seus colegiados. Por 
isso é tão importante partici-
par das eleições, assim mos-
tramos nossa força ao banco”, 
conclui Fernandes.
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FICHA DE CADASTRAMENTO

Preencha esta ficha de cadastramento, envie para AFUBESP – setor de convênios e receba gratuitamente seu cartão de benefício 
medicamentos Drogasil e Droga Raia e tenha suas compras descontadas em conta corrente, com até 45 dias para pagamento. 

Empresa:  Matrícula: 
Nome: 
CPF:  Telefone: 

É UMA HONRA CELEBRAR 20 ANOS 
DE PARCERIA COM A AFUBESP.

Inovadora e moderna, a Univers é a gestora de saúde da RD 
com benefício medicamentos em mais de 1.750 Lojas Drogasil e Droga Raia.

Vá até uma loja e aproveite os descontos:

LEMBRE-SE: 
o valor das compras é descontado na folha de pagamento, 

com prazo que pode chegar até 45 dias.

Baixe o App Univers 
e aproveite os benefícios 

na palma da sua mão.

UNIVERS. 
Cada vez mais perto de você.

AFUBESP e Univers. 
Uma parceria de sucesso.

%30
de desconto*

em medicamentos
 genéricos tarjados.

a partir de 

%15
de desconto*

em medicamentos
 de marca tarjados.

a partir de 

UNIVERS_Anuncio_AFUBESP_210x297mm_v3.indd   1 05/12/2018   15:48
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CIDADANIA

COMITÊ BETINHO 
COMPLETA 25 ANOS

FAÇA SUA DOAÇÃO  
AO COMITÊ BETINHO: 
TITULAR: Ação da Cidadania - 
Comitê Betinho 
CNPJ: 02.336.848/0001-11
Santander:  
Ag.: 0001 - C.C.: 13-027407-9 
Banco do Brasil:  
Ag.: 0018-3 - C.P.: 85406-9
Bradesco:  
Ag.: 3003-1 - C.P.: 1008818-6
Caixa:  
Ag.: 1004 - C.P.: 013-97707-8
Itaú:  
Ag.: 7657 - C.P.: 13753-0/500
Mais informações pelo telefone  
(11) 3115-2518

No mês de novembro, o 
Comitê Betinho comple-
tou 25 anos de ativida-
des de cidadania. “São 
25 anos ininterruptos de 

ações de inclusão. Isso só foi 
possível pela consciência so-
cial dos companheiros banes-
pianos e de parceiros, como a 
Afubesp, que possuem políti-
cas de olhar coletivo”, afirma 
José Roberto Vieira Barboza, 
presidente da entidade.

Para o presidente da Afu-
besp, Camilo Fernandes, é 
fundamental apoiar projetos 
transformadores como o Comitê 
Betinho. “A Afubesp tem orgulho 
de contribuir e acompanhar de 
perto esses 25 anos de história. 

Nós, assim como o Comitê, te-
mos responsabilidade no forta-
lecimento da democracia. Fazer 
a diferença na vida das pessoas 
é primordial para a construção 
de uma sociedade menos desi-
gual”, completa. 

História de solidariedade 
Em 1993, a sociedade civil to-

mou conhecimento que no Bra-
sil havia 32 milhões de pessoas 
vivendo abaixo da linha da po-
breza, na mais absoluta miséria.

Inspirada na Campanha Ação 
da Cidadania Contra a Fome, a 
Miséria e pela Vida, idealizada 
pelo sociólogo Herbert de Sou-
za, o Betinho, nascia o “Comitê 
Banespiano - Ação da Cidada-
nia pela Geração de Emprego 
e Renda e Profissionalização 
Contra a Fome e a Miséria”, que 
anos depois passou a chamar-
-se “Comitê Betinho”. 

A entidade é pioneira em São 
Paulo no apoio à construção de 
cisternas no Nordeste e semiá-

rido brasileiro, trabalho que re-
aliza há 20 anos. “Hoje são 1055 
cisternas. Nossa meta até o final 
do mês de dezembro é chegar 
em 1110 unidades. Por isso lan-
çamos a campanha Seja um Pa-
pai e Mamãe Noel diferente. Doe 
cisterna”, explica José Roberto. 

Além disso, a associação já 
realizou ações voltadas à saúde, 
educação, ao idoso, meio-am-
biente, na defesa dos direitos 
das crianças, dos adolescentes e 
de pessoas em situação de rua. 

Campanha de Natal
Este ano, a associação che-

ga a marca do 25º Natal sem 
Fome e com Livros, seguindo os 
passos de Betinho, cuja primei-
ra atividade foi realizar o Natal 
Sem Fome. 

“Há 10 anos também alimen-
tamos crianças com conheci-
mento por meio de doação de li-
vros infantis, graças ao apoio de 
parceiros, como é o caso da au-
tora Patrícia Secco”, completa.

Parceria da Afubesp com  
Comitê Betinho é de longa-data

Já são 20 anos 
prestando 
solidariedade ao 
povo sertanejo

Natal sem fome e 
com livros também 

completa 25 anos

Pioneiro na construção de cisternas  
em São Paulo, entidade busca chegar  
a 1110 unidades ainda em 2018
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Preencha o seu pedido e envie-o para a AFUBESP. A entrega é rápida e segura, via Sedex para o Estado de São Paulo 
e via PAC para os demais estados. Sem custo adicional.

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 31/01/2019 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

01 ANO DE GARANTIA

MOTO G6 PLAY
01 ANO DE GARANTIA
NAS CORES  DOURADO OU INDIGO

FRETE 
GRÁTIS

• Tela de 5,7” • Tela protegida pelo vidro 
Gorilla Glass • Resolução Full HD • 4GB 
de RAM • 32GB de memória interna • 
Processador de oito núcleos 1,8 GHz • 
Câmera principal dupla de 12MP + 5MP 

(com LED duplo) • Câmera 
frontal de 16MP (com LED) 
• Leitor de impressões 
digitais na parte frontal

DÉBITO 
EM CONTA

8.0
01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

Galaxy J4

Galaxy J6

NAS CORES PRATA, 
PRETO OU DOURADO

NAS CORES PRETO,
VIOLETA OU PRATA

7xR$170,00
Total R$1.190,00

sem
juros

8xR$211,25
Total R$1.690,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

• Tela 5.5” Full HD • Quad-Core 1.4GHz • Filmadora 
HD • 32GB de memória interna e 2GB de RAM • 
Câmera traseira 13MP com flash LED e frontal 5MP 
com flash • Dual Chip

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

8.0

8.0

01 ANO DE GARANTIA

NAS CORES AZUL OU 
BRANCO

3xR$70,00
Total R$210,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

HEADSET 
BLUETOOTH DROP

• Bluetooth (versão 3.0 + EDR)
• Alcance máximo do dispositivo: 10m 
• Entrada para cartão Micro SD de até 
32GB • Bateria recarregável via USB • 
Entrada de cabo P2 
para uso fora da bateria 
• Com rádio FM • Haste 
ajustável • Função 
Hands Free: com 
microfone

7.1

01 ANO DE GARANTIA

Galaxy J7 
Prime 2 

NAS CORES PRETO 
OU DOURADO

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 • Digital HDTV

DÉBITO 
EM CONTA

cada

• Cor: Preto
• Indicador de LED
• Capacidade 4000 mAh
• Bateria Ion de Lithium

3xR$96,00
Total R$288,00

sem
juros

Carregador Portátil Power 
Bank 4000 mAh Smarto GO

Medição dos batimentos 
cardíacos, consumo de 
calorias, quantidade de  

passos, qualidade do 
sono. Com alimentação 

por bateria de lítio. 
Compatível com 

Bluetooth versão 4.0, 
resistente à água, 
Aplicativo gratuito  

para Android e IOS, 
pré-requisitos:  

Android 4.4 e IOS 8.0.

KIT OPEN BLACK 
Pulseira Ftness Atrio

 com monitor cardíaco

• Tela infinita de 5.6” super AMOLED • Octa-Core 
1.6GHz • Filmadora HD • 64GB de memória interna e 
2GB de RAM• Câmera traseira 13MP com flash LED e 
frontal 8MP com flash LED • Dual Chip • TV Digital HD
• Leitor biométrico

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

sem
juros

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

sem
juros

Anuncio Open Black Afubesp.indd   1 25/11/2018   12:44
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Participantes encerram ano produtivo 
brindando no Café dos Bancários

Nada poderia fechar tão 
bem o ano do programa 
Qualidade de Vida como 
uma festa com direito a 
reunião de amigos, músi-

ca, dança, um chope e risadas. 
E assim foi a confraternização 
no Café dos Bancários no dia 5 
de dezembro, que atraiu deze-
nas de colegas em celebração. 
Afinal, só neste ano foram sete 
atividades que mesclaram pa-
lestras, viagens em grupo, vi-
sitas guiadas e exposições de 

arte - sem contar as atividades 
fora do calendário do programa, 
como as aulas de yoga, Tai Chi 
Chuan e oficina de bordado.

Em clima de bar, o evento 
contou com banda ao vivo tocan-
do clássicos da música popular 
brasileira e uma apresentação 
surpresa de dançarinas do Gru-
po Girassol, especializado em 
dança cigana, chamando a to-
dos para se animarem na pista.

Na ocasião, foram arreca-
dados 90 kg de alimentos para 

doação à Pastoral da Criança da 
Igreja Santo Antonio do Lauzane, 
que possui um projeto que serve 
refeições a crianças carentes.  

A festa foi palco também do 
anúncio dos três ganhadores do 
concurso fotográfico “Memórias 
do Banespa e da Afubesp” (leia a 
matéria especial na página 11).

O presidente da Afubesp, Ca-
milo Fernandes, convida a todos 
os associados para participarem 
das atividades no ano que vem. 
“Que a gente traga mais pesso-
as da família banespiana”, afir-
mou, lançando também a ideia 
de fazer uma grande viagem à 
Colônia de Barbosa em 2019. 
“A colônia é de todos os asso-
ciados, e têm de aproveita-la. 
Às margens de um dos trechos 
mais límpidos e cristalinos do 
Rio Tietê, lá é o lugar em que a 
gente revitaliza o espírito”. 

A coordenação do Qualidade 
de Vida agradece a presença 
dos colegas nas atividades des-
te ano, e também dos muitos 
outros que virão. Confira todas 
as fotos da confraternização na 
página do Facebook da Afubesp 
(www.facebook.com/AAfubesp).

ACABOU EM FESTA!

QUALIDADE DE VIDA AFUBESP | DEZEMBRO DE 2018

Qualidade de Vida encerrou da 
melhor forma um ano de muita 

cultura e aprendizado
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RETROSPECTIVA

2019  
EM SETE 
IMAGENS
Para relembrar 
as atividades do 
Qualidade de Vida 
deste ano e já se 
animar para o que 
vem por aí

O programa Qualidade de 
Vida já tem 12 anos e 
atrai cada vez mais pes-
soas. Passeios, palestras 
e oficinas são realizadas 

às quartas-feiras do mês, a 
partir do mês de março. Este 
ano, foram sete atividades re-
alizadas, com muita diversão e 
aprendizado.

Você pode receber no seu e-
-mail a programação do mês 
para não perder nada! Basta 
escrever para qualidadevida@
afubesp.com.br e pedir para 
ser inserido na lista. Veja em 
sete fotos como foi 2018!

Primeira atividade 
do ano foi pura 
cultura: visita à 

exposição Mundos 
Possíveis, da 

artista Hilma af 
Klint, realizada no 

dia 28 de março, 
na Pinacoteca de 

São Paulo.

No dia 25 de abril, foi 
a vez dos participantes 
conhecerem e praticarem 
uma arte marcial chinesa 
milenar: o Tai Chi Chuan. 
A aula, ministrada pelo 
professor Luiz Carlos 
Freitas foi tão elogiada, 
que virou atividade fixa 
na Afubesp e pode ser 
praticada todas as quintas.

Julho reservou dois 
passeios em um 

dia : visita guiada 
no Palácio dos 

Bandeirantes pelo 
acervo permanente 

do local e caminhada 
pelos jardins do 

Parque Burle Marx.

Na atividade 
de agosto, que 
comemorou 12 anos 
do Qualidade de Vida, 
65 colegas acordaram 
cedo e foram até 
Itu para vivenciar o 
caminho percorrido 
pelo café da 
plantação até chegar 
à xícara, na Fazenda 
do Café.

O último passeio do ano, ocorrido em 
outubro, desbravou as ruas do centro 

de São Paulo para buscar as gemas 
arquitetônicas de Oscar Niemeyer.

As técnicas da acupuntura 
foram tema de palestra 
ministrada por Helena 
Shimoda. Os colegas 
aprenderam também sobre 
alimentação terapêutica.

Musicoterapia foi o 
tema de abril, de tão 

interessante foi capaz de 
trazer gente de longe.  

Vivi da Viola compartilhou 
um pouco de seu 

conhecimento  
com os colegas.

DÉBORA FLOR

MATEUS BORGES

AMANDA FLOR

AMANDA FLOR

AMANDA FLOR

AMANDA FLOR

JAILTON GARCIA
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CULTURAL 

GANHADORES DO ‘CONCURSO 
MEMÓRIAS DO BANESPA’
Fotos premiadas foram expostas na 
festa do Qualidade de Vida; vencedoras 
receberão prêmios em suas casas

A Afubesp tem alegria em 
anunciar as três parti-
cipantes vencedoras do 
primeiro concurso “Me-
mórias do Banespa e da 

Afubesp”, realizado pelo Quali-
dade de Vida. A iniciativa fez par-
te da comemoração dos trinta e 
cinco anos da associação e foi 
mais uma oportunidade de valo-
rizar e preservar a memória da 
comunidade banespiana. 

As fotos tinham necessaria-
mente que trazer elementos 
que lembrassem a época de 
Banespa ou a convivência na 
associação, e foram julgadas 
por profissionais especializa-
dos em audiovisual de acordo 

com critérios como técnica uti-
lizada, pertinência do tema e 
qualidade da imagem. 

Os ganhadores foram anun-
ciados no dia 5 de dezembro. A 
primeira colocada e ganhadora 
da TV Smart de 32 polegadas 
foi Simone Corrêa Diacopulos, 
com a foto de tema “Tempo de 
Ouro”, retratando as medalhas 
conquistadas no tempo das in-
tegrações dos funcionários no 
Esporte Clube Banespa de 1990 
a 1995, usando efeito de sépia 
e movimento na foto. Na época 
em que ganhou as medalhas, a 
autora da foto praticava caratê. 
Hoje, com mobilidade reduzida, 
vê um grande contexto na ima-

gem. “Me lembra bons tempos. 
Naquela época eu fazia muita 
atividade física, estava sempre 
competindo. Então, essas me-
mórias são muito significativas 
para mim”, destaca Simone.

Ícone do Banespa e da ci-
dade de São Paulo, a torre foi 
o elemento da segunda foto 
escolhida, tirada pela colega 
Cecília Keiko Kakazo. “Minhas 
memórias do banco são as me-
lhores. Em todas as agências 
em que trabalhei, formamos 
uma grande família”, lembra 
Cecília, que aproveitou uma 
atividade do Qualidade de Vida 
num dia ensolarado para clicar 
a paisagem do prédio e levou a 
Air Fryer. Na foto, um coração 
com as cores do banco reafir-
ma o afeto que os banespianos 
sentem pelo antigo trabalho.

E, por fim, o terceiro lugar fi-
cou com Hatsuko Kassa com a 
foto “Costuras no Tempo”, onde 
ela compila cartões do banco 
com o nome de dezenas de pes-
soas diferentes da época em que 
fazia visitas a empresas, junto 
com dois brindes com linha e 
agulha. O prêmio foi uma cami-
sa oficial de futebol, de time à 
escolha. “Na hora que vi o anún-
cio do concurso, quis participar. 
No período que colecionei os 
cartões, trabalhava no departa-
mento de câmbio. Guardei com 
muito carinho esses contatos”, 
afirmou a colega que sente sau-
dade da época áurea do banco.

Agradecemos a todos os que 
pensaram com carinho, clica-
ram suas memórias e manda-
ram suas fotos para o concurso. 
Até a próxima!

Fotos ganhadoras do concurso que 
celebrou os 35 anos da Afubesp

1º Simone 2º Cecília

3º Hatsuko
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TURISMO

A PACATA MONTE 
ALEGRE DO SUL

Pra recarregar as baterias, cidade 
oferece atrações variadas; hospede-se 
na Pousada Cheiro de Mato

A pequena Monte Alegre do 
Sul, estância hidromine-
ral localizada no Circuito 
das Águas Paulista é um 
ótimo lugar para come-

çar um novo ciclo, pois o lugar 
é reenergizante.

Por lá, encontra-se turismo 
religioso, mas o que mais se 
destaca é a natureza, as águas 
terapêuticas do Rio Camandu-
caia, que podem ser aprecia-
das no balneário local ou em 
esportes como rafting, propor-
cionado pelo pessoal do Radi-
cais Natureza.

Além disso, falar da cidade é 
falar de morango e de cachaça. 
São muitos produtores das duas 
iguarias por ali. Outras gosto-
suras também fazem parte do 
roteiro gastronômico, que conta 
com salames, pães, doces de 
frutas e até cogumelos shimeji.

Lugares pitorescos que reú-
nem natureza e boa comida não 
faltam e garantem um retorno 

pra casa carregado de delícias.

Pousada Cheiro de Mato
Curtir as atrações de Monte 

Alegre do Sul é mais fácil e em 
conta para os associados da 
Afubesp, por conta do convênio 
com a Pousada Cheiro de Mato, 
que oferece 10% de desconto na 
hospedagem.

A natureza privilegiada é um 
dos destaques do lugar. A experi-
ência é encantadora, tanto pelos 
chalés bem montados, pelo visual 
do fim de tarde, e principalmente 
pelas muitas espécies de pássa-
ros que voam a centímetros de 
distância dos hóspedes. 

Localizada no tranquilo Dis-
trito das Mostardas, a pousada 
pode ser o destino exclusivo da 
viagem de tão agradável que é. 
As saídas podem ser feitas so-
mente para fazer as refeições 
em restaurantes que ficam bem 
próximos dali, pois a pousada 
oferece apenas café da manhã.

Curtir a natureza e a gastronomia 
local que traz a cachaça como  
uma das produções principais da 
cidade são apenas algumas das 
atrações. Pousada conveniada com 
a Afubesp oferece ótima estrutura  
e tranquilidade aos visitantes 
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