
Ed. no 97 | agosto de 2019 

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

COMO VAI A  
SUA SAÚDE?

A AFUBESP ESTÁ LUTANDO PARA QUE VOCÊ POSSA CONTINUAR 
A CUIDAR DE SUA SAÚDE GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA 
QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA CABESP. PÁGS. 4 e 5

TODA ATENÇÃO COM QUESTÕES RESPIRATÓRIAS 
É POUCA NESTE PERÍODO DE TEMPO SECO. 
VEJA DICAS IMPORTANTES PARA NÃO ADOECER 
COM A BAIXA UMIDADE DO AR. PÁGS. 6 e 7
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É PRECISO TER 
SAÚDE PARA LUTAR
A saúde é o assunto principal desta edição 

do Jornal da Afubesp e os motivos são 
muitos. Primeiro, porque é em agosto que 
se comemora o Dia Nacional da Saúde 
(5/8), data criada para recordar a vida e o 

trabalho de Oswaldo Cruz, um dos principais res-
ponsáveis pelas erradicações de perigosas epi-
demias que acometiam o Brasil no final do sécu-
lo XIX e começo do século XX.

Lembrar disso é importante, pois é inadimis-
sível que voltem a circular doenças que tinham 
sido erradicadas de nosso país, caso do saram-
po. Em São Paulo, houve mais de 600 notifica-
ções de casos suspeitos da doença este ano, 
mais de 200 já estão confirmados. Alguns deles, 
foram registrados no 15º andar da Torre Santan-
der, na capital. Os trabalhadores do prédio foram 
vacinados e dado afastamento, inclusive, aos ca-
sos suspeitos.

A recomendação é que todas as pessoas en-
tre 15 e 29 anos sejam vacinadas, além daque-
las que ainda não tomaram a segunda dose da 
tríplice viral, que previne a doença. Quem está 
na faixa dos 30 aos 49, também deve tomar dose 
única de uma das duas vacinas, exceto se já teve 
a enfermidade.

Também é preciso falar sobre saúde porque o 
tempo seco e as oscilações de temperatura deste 
inverno - que são bem mais baixas durante as 
noites e inícios das manhãs, e mais elevadas du-
rante o dia - fazem cair, com facilidade, a imuni-

dade de qualquer um, facilitando o contágio por 
doenças. Sem contar, que a baixa umidade do ar 
prejudica a respiração. Sobre isso, você encontra 
orientações de cuidados fornecidas por especia-
lista nas páginas 6 e 7.

E se o tema é cuidado com a saúde, a Cabesp 
não pode deixar de ser pauta. Chegam sem pa-
rar na Afubesp reclamações sobre mudanças 
que diminuem o direito dos beneficiários, tanto 
para fazer terapias, como no descredenciamen-
to de profissionais. A Afubesp está ativa na luta 
em defesa da Cabesp para que não haja perda na 
qualidade dos atendimentos. Confira a matéria 
completa nas páginas 4 e 5.  

As demandas dos associados já foram levadas 
para a diretoria da Cabesp e o desenrolar das 
negociações está sendo divulgada nos canais de 
comunicação da Afubesp.

No que diz respeito aos funcionários do San-
tander que utilizam Sulamérica, a Afubesp e o 
Sindicato dos Bancários de São Paulo brigam 
contra o aumento abusivo no valor das mensa-
lidades e coparticipação do plano de saúde, que 
tem levado muitos trabalhadores a reduzirem 
consultas médicas/exames.

Acompanhe o desenrolar de todas as ques-
tões pertinentes à categoria bancária e aos ba-
nespianos seguindo a Afubesp nas redes sociais.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

QUER SABER DE PROMOÇÕES  
DOS NOSSOS CONVÊNIOS? 
Acesse: www.afubesp.org.br/convenios

Entre em contato conosco pelo e-mail  
afubesp@afubesp.com.br ou telefone (11) 3292-1744

facebook.com/aafubesp

instagram/afubesp

SIGA-NOS
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SERVIÇO  

Conte com os 
advogados da 
Afubesp para 
aconselhamentos 
e ingressos  
de ações

PARA DEFENDER 
SEUS DIREITOS  
NA JUSTIÇA

Um dos serviços mais re-
quisitados na Afubesp é, 
sem dúvida, os aconselha-
mentos e os ajuizamen-
tos de processos, que vão 

desde os coletivos aos individu-
ais. O Departamento Jurídico da 
entidade possui especialistas 
nos variados segmentos, o que 
permite atender os associados e 
seus dependentes em assuntos 
previdenciários e trabalhistas, 
além de casos da área cível, que 
inclui, família, comercial, imobi-
liária, trabalhista, federal, tribu-
tária e constitucional.

São também recorrentes as 
ações relacionadas ao código 
de defesa do consumidor, aná-
lise de contratos, regularização 
de imóveis, indenização por 
cobrança indevida, acidente de 
trânsito, inventário e divórcio, 
por exemplo.

Versátil, o Jurídico já con-
quistou diversas vitórias como o 
da bitributação, que acabou com 
o pagamento dobrado do Impos-
to de Renda (IR) sobre o mesmo 
vencimento. As mais recentes 
foram obtidas em favor partici-
pantes do Plano II do Banesprev, 
garantindo - por liminar - a de-

dutibilidade do IR das contribui-
ções extraordinárias. Primeiro 
para os aposentados e, mais 
recentemente, para os colegas 
que ainda estão na ativa. 

Para assegurar seus direitos 
e saber sobre o andamento de 
seus processos, entre em conta-
to por telefone (11) 3292-1744 ou 
e-mail jurídico@afubesp.com.br. 
Os atendimentos pessoais são 
feitos na sede da Afubesp, das 8h 
às 18h, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados.

Prazo final para  
ação do Plano Collor

Os banespianos que estavam 
na ativa e possuíam saldo no 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) em abril de 1990 
(Plano Collor I) - e ainda não re-
ceberam a correção das perdas 
dessa época – devem entrar em 
contato com a Comissão Nacio-

nal dos Aposentados do Banes-
pa (CNAB) com urgência, visto 
que o prazo para ingressar com 
processo termina em 2020.

O advogado da Afubesp An-
selmo Silva explica que embora 
o Governo Federal tenha pro-
posto um acordo sobre esse 
assunto aos trabalhadores que 
entraram na Justiça, cerca de 
5 milhões de pessoas opta-
ram por manter seus proces-
sos. “Desta forma, o Jurídico 
da Afubesp continua ajuizando 
ações para recuperar as perdas 
dos banespianos que têm direi-
to”, comenta.

Podem ingressar quem não 
optou pelo acordo do governo 
de 2001 a 2003, quem não re-
cebeu as diferenças no saque 
do FGTS na ocasião da aposen-
tadoria e não possui processo 
neste sentido em outra entida-
de ou advogado particular.
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CABESP 

PELA 
MANUTENÇÃO 
DO BOM 
ATENDIMENTO
Foco das entidades é garantir os direitos 
dos banespianos sem perda de qualidade 

Um novo modelo de aten-
dimento para a Cabesp é 
a proposta da presidente 
Maria Lucia Ettore para o 
futuro da Caixa Beneficen-

te, que foi revelada em reunião 
realizada, no dia 7 de agosto, às 
entidades representativas dos 
banespianos. Essa foi a segunda 
com o objetivo de discutir mu-
danças que vem incomodando 
os associados, como a preten-
são de firmar um convênio de 
exclusividade com a Dasa, em-
presa de medicina diagnóstica.

Na oportunidade, as enti-
dades exigiram que esse novo 

modelo de atendimento pro-
posto seja “esmiuçado” (o que 
consta nele e como seria im-
plantado) em diversos encon-
tros que ainda estão por vir. 
O próximo já tem dia marca-
do: 19 de agosto. Nesta data, 
serão apresentados números 
detalhados dessa proposta, 
inclusive no que diz respeito  
ao impacto econômico favorá-
vel à Cabesp.

O que se sabe até aqui é que 
ela abrangeria atendimento 
médico, hospitalar e ambula-
torial para ser implantada na 
capital paulista. 

Importante destacar que o 
debate sobre todos esses as-
suntos da Cabesp serão feitos 
calmamente e que nada será 
implementado enquanto dura-
rem as conversas. 

Ao final deste processo, a 
Cabesp se compromete a apre-
sentar todo o projeto para os 
associados em um grande en-
contro, nos mesmos moldes da 
assembleia (mas sem caráter 
assemblear), para ouvir os be-
neficiários e tirar suas dúvidas. 

“Nosso principal foco é a ma-
nutenção da qualidade dos ser-
viços prestados pela Cabesp. E 
junto disso queremos que a Cai-
xa melhore sua comunicação 
com os associados, porque não 
é aceitável ter um ótimo aten-
dimento à saúde e, ao mesmo 
tempo, a entidade se comunicar 
mal com quem usa o serviço”, 
frisa o presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes.  

Além dele, participaram da 
reunião integrantes do Conselho 
Fiscal, o diretor eleito da Cabesp, 
José Valente, Walter Oliveira e 
Wagner Cabanal, representando 
a Afubesp, Vera Marchioni (tam-
bém eleita no Conselho Fiscal) e 
Rita Berlofa, pelo Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, além 
de dirigentes da Feeb SP/MS, da 
Afabesp e da Abesprev.

Confira a seguir, outros pon-
tos abordados na primeira reu-
nião com a Cabesp, ocorrida em 
29 de julho.

Autorização de terapias
Sobre o novo processo de so-

licitação e autorização das ses-
sões de terapias, Maria Lucia 
voltou a afirmar que ninguém 

Antes da primeira reunião com 
a presidente da Cabesp, Camilo 
Fernandes conversou com 
associados que fizeram ato de 
protesto contra mudanças 
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deixará de fazer o que é neces-
sário e que está dentro das re-
gras da Cabesp e da legislação.

Na oportunidade, foi reivin-
dicado que casos crônicos e 
que necessitem de tratamen-
tos contínuos sejam olhados de 
forma diferenciada.

A Afubesp reforça que os 
associados que tiverem pro-
blemas devem continuar re-
gistrando suas reclamações 
nos canais de atendimento da 
Cabesp e procurem as associa-
ções para que possam ser fei-
tas as intervenções.

Rede Credenciada
Segundo a direção da Ca-

besp, a rede está sendo revista 
por uma exigência da ANS, que 
obriga renovação da documen-
tação com a confecção de novo 

contrato, o que tem feito médi-
cos se descrendeciarem.

Há também profissionais 
que não atenderam pela Ca-
besp nos últimos 12 meses e 
que são descredenciados, caso 
não mandem o novo contrato 
depois de serem avisados.

Autopatrocinados
A presidente da Cabesp 

adiantou a resposta do Santan-
der sobre as reivindicações do 
segmento em relação à aplica-
ção do Art.31, Lei 9656/98, que 
assegura ao aposentado o direi-
to de manutenção como benefi-
ciário, nas mesmas condições 
de cobertura, para aqueles que 
tinham vínculo empregatício 
por pelo menos 10 anos.

Ela disse que há possibili-
dade de resolver o problema, 

mas que será preciso mudar o 
estatuto em três pontos: elegi-
bilidade, governança e custeio.

Feita a reforma neste sen-
tido, aprovada em assembleia, 
o banco diz concordar parcial-
mente com a inclusão de novos 
dependentes na assistência di-
reta, desde que seja o cônjuge 
ou companheiro(a) e filhos do 
titular menores de idade. Rejei-
ta incluir pais ou irmãos como 
dependentes e não concede o 
direito de votar e ser votado.

Além disso, o Santander 
aceita estudar a incidência da 
taxa de contribuição devida à 
Cabesp sobre o INSS e o valor 
da complementação paga pelo 
Banesprev. Porém, condiciona-
do ao impacto econômico que 
deverá ser apurado mediante 
levantamento atuarial.

Antes mesmo de começar a reunião do dia 29 de julho, 
cerca de 140 associados, vários vindos de outras cidades 
paulistas, se encontraram na frente do prédio protestar 
contra as mudanças que vem ocorrendo na Cabesp. A 
organização dos participantes foi espontânea, por meio das 
redes sociais.
Entre os manifestantes estava Maria Aparecida Semenzin 
Martins. “A gente tá aqui, porque essa nova diretoria quer 
limitar o número de laboratórios e de médicos. A Cabesp 
é patrimônio nosso, dos antigos aposentados. O medo é a 
mudança, o medo de perder a qualidade. A gente começou 
a pagar com 18 anos e praticamente só pagava, porque 
éramos jovens. Hoje, aposentados, é a hora que a gente 
mais precisa.”
A idade também não impediu que Ivone Vanir Petroni fosse 
defender seus direitos. “Estou com 74 anos, é o momento 
que mais preciso… Só tive um problema, me ligaram da 
Cabesp, um enfermeiro, perguntando motivo que eu estava 
fazendo muitos exames. Com a minha idade, sou diabética e 
isso é uma preocupação do meu médico, é um cuidado que 
ele tem com a saúde do paciente. Faço exames de quatro 
em quatro meses para controle. Qual o motivo da pergunta? 
Se faço exame é porque eu preciso ”, indagou a banespiana.
Também houve muitos protestos contra o novo processo 
de solicitação e autorização das sessões de terapias. 

“Temos uma amiga que tem problema de LER, adquiriu 
esse problema no banco, ela faz RPG há mais de 10 anos. 
Antes, ela tinha autorização por um ano, agora, a cada 
três, quatro sessões, precisa voltar no médico”, relatou 
Silvia Cristina Luz. 
Partilha da mesma opinião, a colega Lídia Maria Neves: 
“Eu faço psicoterapia. Terapia não é um tratamento rápido. 
Foi cortada. Levei o atestado médico, como solicitado, 
mas não foi aprovado. Recorri a Afubesp, eles estenderam, 
mas agora estão dizendo que o CID que o médico colocou é 
incompatível. Na terapia, cabe ao terapeuta saber o que é 
preciso ou não. Se você não tiver médico de sua confiança, 
como você fará a terapia? São muitos questionamentos que 
a caixa simplesmente não esclarece. 

ATO ESPONTÂNEO NA PORTA DA CABESP
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TEMPO SECO E BAIXA UMIDADE

Idosos precisam de cuidados 
redobrados durante períodos 
sem chuva
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ETNo Brasil, em agosto co-
memora-se o Dia Nacio-
nal da Saúde, que tem 
como objetivo despertar 
a população para a va-

lorização do bem-estar e qua-
lidade de vida. E durante estes 
longos períodos sem chuva que 
estamos passando, todo cuida-
do com a saúde é pouco, afinal, 
rinite, sinusite, asma, boca seca, 
irritação na garganta e nos olhos 
são algumas consequências do 
tempo seco e da baixa umidade.

“As doenças atópicas - asma 
e rinite por exemplo - diante 
destas condições, favorecem 
a sua exacerbação, “pois o in-
divíduo fica mais susceptível a 
exposição a alérgenos - ácaro 
e pólen - produtos que desen-
cadeiam esses sintomas. Além 
disso, os portadores de asma 
precisam ter atenção especial 
às infecções virais, que estão 

PERÍODO EXIGE 
CUIDADOS  
COM A SAÚDE

Saiba como  amenizar os problemas 
respiratórios e alérgicos durante  
condições climáticas desfavoráveis

entre as principais causas de 
agravamento da doença, sendo 
que para este grupo específi-
co de pacientes, há orientação 
anual para a vacinação da gri-
pe,” explica o especialista em 
Clínica Médica, Nikolas Win-
disch Zancopé.

Segundo ele, a pele tam-
bém sofre diversos impactos. 
“Baixas temperaturas, clima 
seco, banho quente diminuem 
a camada natural que protege 
a pele, tornando-a ressecada e 
causando coceiras e descama-
ção. Os portadores de algumas 
doenças crônicas, tais como 
dermatite atópica e psoríase, 
devem ficar mais atentos, pois 
há risco maior de novas lesões 
na pele secundária. ”

Grupos de risco
O médico afirma que tanto as 

crianças como os idosos preci-

sam de cuidados redobrados 
nestas condições climáticas. 
“Porém, com medidas simples 
– ingestão hídrica, evitar a expo-
sição solar excessiva, entre ou-
tros cuidados – diminuem com-
plicações decorrentes do tempo 
seco e da umidade baixa.”

FREEPIK
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PREVIDÊNCIA

Tempo seco e baixa umidade 
prejudicam atividades ao ar livre
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Cuidado redobrado!
A prática de exercícios físi-

cos é essencial para a manu-
tenção de uma vida saudável, 
mas durante os dias secos e 
grande concentração de po-
luição, recomenda-se cautela 
para atividades ao ar livre. “A 
prática de exercício físico em 
ambientes nessas condições 
possui riscos, desde a irritação 
de mucosas (olhos, nariz e gar-
ganta), pele seca e até mesmo 

Enfrente o clima seco
• Ingerir bastante líquido;
• Espalhar panos ou baldes com água 

em ambientes da casa, principalmente 
no quarto, ao dormir, ou utilizar 
umidificadores de ar;

• Evitar grandes aglomerações;
• Evitar objetos que acumulam poeira, 

como cobertores, cortinas e carpetes;
• Manter a casa limpa e arejada;
• Lavar nariz e olhos com soro fisiológico 

algumas vezes ao dia;
• Trocar comidas com muito sal ou 

condimentos por alimentos mais 
saudáveis;

• Usar sabonetes neutros no banho;
• Secar suavemente a pele;
• Evitar banhos com a água com 

temperaturas excessivas;
• Usar hidratantes corporais e labiais 

podem diminuir os riscos de alterações 
cutâneas. 

Dicas durante a atividade física:
• Hidratação oral com líquidos;
• Utilizar roupa específica para a prática 

de exercício físico;
• Evitar a sobrecarga de exercício físico;
• Evitar treinos em horários em  

que as condições climáticas sejam 
desfavoráveis, principalmente próximo 
ao meio-dia.

risco de desidratação, mal-es-
tar e falta de ar”, ressalta.

Mas atenção! O especialista 
alerta que, caso apareça al-
gum sintoma durante a prática 
de exercício físico, indepen-
dente da condição climática, 
procurar serviço médico para 
recomendações.
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A arte de ensinar crochê 
transformada em solida-
riedade. Na véspera do 

feriado de julho (8), o grupo 
“Fios que Aquecem” esteve 
na Casa do Caminho, na cida-
de de Embu das Artes, para 
fazer doação de mantas para 
20 idosos que moram no local. 
Iniciado em abril, o grupo re-
aliza encontros toda primeira 
quarta-feira do mês, na sede 
da associação (Rua Direita, 32, 
São Paulo), das 14h às 16h.

Palestra mostra o 
poder da respiração 
consciente 

Inspire, expire, repita, tudo 
com muita calma. Respirar 
com consciência traz muitos 
benefícios e promove curas. 
Na atividade do mês de junho 

do programa Qualidade de Vida, 
a instrutora de yoga e medita-
ção, Camila Rocha, mostrou 
o poder da respiração para as 
emoções e para o corpo.

A palestra foi dividida em três 
momentos. No primeiro, os pre-
sentes puderam compreender o 
funcionamento dos órgãos rela-
cionados ao processo cardior-
respiratório. Em seguida, tive-

ram a oportunidade de aprender 
a respirar e entender como a 
respiração interfere diretamen-
te nas emoções. Segundo a Ca-
mila, com respiração adequada, 
sentimentos e pensamentos ne-
gativos são tranquilizados.

Ao final, os associados prati-
caram exercícios que ajudam a 
redescobrir a respiração como 
grande aliada para manuten-
ção da saúde e bem-estar. Mas  
a instrutora alerta – é funda-
mental a regularidade para 
sentir os benefícios das técni-
cas respiratórias.

INSPIRE,
 EXPIRE

Associados aprendem os benefícios das técnicas respiratórias para a saúde 

Iniciado em abril,  o grupo foi  
criado para ensinar a arte do  
crochê para produção de  
mantas com objetivo solidário 

SOLIDARIEDADE AQUECE TEMPERATURAS BAIXAS 
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QUALIDADE DE VIDA 
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CONFERÊNCIA NACIONAL  
CON

TRAF-CU
T

Bancários e bancárias de 
todo o país definiram ban-
deiras de luta durante a 
21ª Conferência Nacional 
da categoria, realizada 

no primeiro final de semana do 
mês, que contou com a presen-
ça de 600 delegados e delega-
das, na capital paulista. Dentre 
as resoluções aprovadas - a 
luta contra a Reforma da Pre-
vidência, a defesa dos bancos 
públicos e demais estatais; a 
defesa da soberania nacional e 
a manutenção da unidade na-
cional da categoria bancária, 
conquistada em 1992 e da qual 
resultaram tantos avanços em 
direitos – também defendidas 
na Conferência Estadual.

“Conseguimos manter nos-
sos direitos com a CCT 2018-
2019, em um período de grande 
ataque aos trabalhadores. Fru-
to de muita luta e união da cate-
goria. Essas novas resoluções 
nos nortearão para seguirmos 
atentos e mobilizados na defe-
sa dos trabalhadores e traba-

BANCÁRIOS DEFINEM 
BANDEIRAS DE LUTA
Entre as resoluções aprovadas, estão 
a luta contra a Reforma da Previdência 
e a MP881; defesa da democracia e da 
soberania nacional

lhadoras ativos e aposentados”, 
afirma o presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes.

Reforma da Previdência e MP 881 
Dois grandes ataques aos 

direitos dos trabalhadores ti-
veram destaque especial - a 
Reforma da Previdência (PEC 
6/2019), considerada o maior 
ataque aos direitos sociais des-
de o fim da ditadura, pois vai 
impedir o acesso à aposenta-
doria de milhões de brasileiros, 
aumentar a miséria e diminuir 
a renda dos idosos, desacele-
rando ainda mais a economia. 
Já a Medida a Medida Provisó-
ria 881/2019, a MP da Liberda-
de Econômica, defendida pelo 
presidente do Santander, Sér-
gio Rial, se tornou a nova re-
forma trabalhista. Especifica-
mente para os bancários, a MP 
ameaça a jornada de trabalho, 
uma vez que propõe a revoga-
ção da lei 4.178/62, que impede 
o funcionamento de bancos aos 
finais de semana. 

29% DO LUCRO 
GLOBAL DO SANTANDER 
VEM DO BRASIL
O lucro líquido gerencial do 
Santander Brasil atingiu R$ 7,120 
bilhões, crescimento de 21% em 
12 meses e 4,3% em três meses, 
segundo o balanço do primeiro 
semestre. o resultado coloca o 
Brasil como o responsável por 
29% do lucro global do banco.
Neste período, a receita com 
tarifas bancárias e prestação de 
serviços alcançaram R$ 9,184 
bilhões, crescimento de 9,2%  
em doze meses. “Apenas com 
esse valor, o Santander cobre  
em 198% o total de suas despesas 
com pessoal, mas continua sem 
valorizar seus empregados,  
os verdadeiros responsáveis  
por esses ganhos”, salienta  
o presidente da Afubesp,  
Camilo Fernandes.
Ele lembra que os gestores do 
banco são grandes defensores de 
reformas que retiram direitos dos 
trabalhadores e contribuem para o 
desemprego e benefícios menores.
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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.

Caro associado lembrando que a  realização débitos em  conta corrente deve ser autorizada  via mobile, internet bank 
ou caixas eletrônicos  quando efetuar  compras  na  Afubesp, deverá fazer a autorização de débitos 02 dias antes.

Informações: Afubesp (Sede) - Tel.: (11) 3292-1751. Uma promoção exclusiva AFUBESP em parceria com

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 30/09/2019 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

Promoção Dia dos Pais é com a
AFUBESP e  a  Open  Comercial

HEADPHONE JBL TUNE BLUETOOTH
01 ANO DE GARANTIA

5xR$73,80
Total R$369,00

sem
juros

MOTO G7 PLAYMOTO ONE
01 ANO DE GARANTIA01 ANO DE GARANTIA
NAS CORES  DOURADO OU INDIGONAS CORES  PRETO OU BRANCO

• Android 8.1 Oreo • Dual chip • 
Processador Qualcomm Snapdragonz • 
Câmera traseira 13MP+2MP e frontal 
de 8MP, Tela 5.9’’ •  Memória interna 
64GB expansível até 256GB • 4G

• Android 9.0 • Dual chip • Processador 
Octa Core 1.8 GHz • Câmera traseira 
13mp+ e Frontal de 8MP • Tela 5.7’’
• Memória interna 32GB expansível até 
256GB • RAM 2G

9.08.1

01 ANO DE GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

GALAXY A30 K12+ PLUS 

GALAXY A10

NAS CORES PRETO, 
BRANCO OU AZUL

NAS CORES PRETO, AZUL 
OU PLATINUM

NAS CORES PRETO,
VERMELHO OU AZUL

8xR$136,25
Total R$1.090,00

com
juros

10xR$174,90
Total R$1.749,00

com
juros

10xR$179,00
Total R$1.790,00

com
juros 8xR$168,50

Total R$1.348,00
com
juros

8xR$148,75
Total R$1.190,00

com
juros

5xR$198,00
Total R$990,00

sem
juros

6xR$265,00
Total R$1.590,00

sem
juros

6xR$265,00
Total R$1.590,00

sem
juros 5xR$237,60

Total R$1.188,00
sem
juros

5xR$217,80
Total R$1.089,00

sem
juros

OU

OU OU

OUOU

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

• Android 9.0 • Dual Chip • Processador 
Octa Core 1.8 GHz • Câmera Dupla 16 
+ 5 MP e Frontal 16 MP • Tela 6.4“ • 
Memória 64 GB e Expansível até 512GB 
• RAM 4GB • Rede 4G + WiFi 

• Android 8.1 • Dual Chip, Processador 
Octa-Core 2.0 GHz • Câmera principal 
16 MP e Frontal 8MP • Tela 5.7” • 
Memória interna 32 GB e Expansível 2 
TB • RAM 3 GB • Rede 4G + WiFi

• Android 9.0, Dual Chip • Processador 
Octa Core 1.6 GHz • Câmera traseira 13 
MP e Frontal 5 MP • Tela 6.2“ • Memória 
32 GB e Expansível até 512GB • RAM 
2GB • Rede 4G + WiFi

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

8.1

9.0

9.0

NAS CORES CORES PRETO OU BRANCO

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

Os Fones JBL TUNE500BT permitem-
lhe transmitir um som potente e 
com exelente qualidade durante 16 
horas de puro prazer. Fácil de usar e 
equipado com drivers JBL de 32 mm 
e som JBL Pure Bass, esses fones de 
ouvido proporcionam fácil acesso a 
um excelente som. E se receber uma 
chamada enquanto assiste a um vídeo 
em outro dispositivo, o JBL TUNE500BT 
alterna facilmente para o seu celular

Anuncio Promoção Mês de Aniversário Afubesp.indd   1 19/07/2019   20:48
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QUALIDADE DE VIDA

CAMPANHA DE FILIAÇÃO 
AFUBESP PREMIA NOVOS ASSOCIADOS!
No mês de junho, a Afubesp realizou o sorteio da campanha de filiação da entidade.  
Dez sortudos ganharam os prêmios, confira:
1º Milton Wilson Nascimento – TV
2º Andrea Christina Martins – Voucher Unisoli
3º Monique Santos Araujo – Villa de Matova
4º Josefa Patrícia de Souza Pereira – Panorama
5º Drielle Karina dos Santos – Taroba

PRÉ-75: REAJUSTE DAS 
COMPLEMENTAÇÕES 
FORAM PAGAS PELA 
FAZENDA ESTE MÊS
O reajuste dos aposentados Pré-75, que 
recebem parte de suas complementações  
pela Secretaria da Fazenda, já foi efetuado 
no início de agosto. A informação foi 
confirmada pelo Setor de Complementação de 
Aposentadorias e Pensões – CDPe3 do órgão. 
O reajuste é de 5% conforme acordado na 
Convenção Coletiva dos Bancários.  A Afubesp 
também foi informada que a Fazenda está 
empenhada para que o pagamento dos 
retroativos seja feito em setembro. 
 A Afubesp e a Contraf-CUT protocolaram 
registro da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2018-2020, transmitida ao Ministério do 
Trabalho e Emprego. O processo foi dificultado 
pelas mudanças impostas pelo atual governo.
Saiba mais em www.afubesp.org.br

“MINIRREFORMA 
TRABALHISTA”: 
COMISSÃO DO 
CONGRESSO  
APROVA RELATÓRIO  
DE TRABALHO AOS  
FINAIS DE SEMANA 
Mais um grande golpe contra os 
trabalhadores. No dia 11 de julho, a 
Comissão Mista do Congresso aprovou sem 
alarde relatório da Medida Provisória 881, a 
chamada MP da Liberdade Econômica, que 
autoriza trabalho nos finais de semana e 
feriados, isentando empresas de pagarem 
remuneração extra por isso. 
Além disso, revoga a lei 4.178/62, que 
veda a abertura de bancos e outros 
estabelecimentos de crédito aos finais de 
semana.
Portanto, ameaça a jornada de trabalho  
da categoria bancária, que garante folga 
aos sábados.
A MP 881/2019 agora será analisada pelo 
plenário da Câmara e, se aprovada, será 
votada pelo plenário do Senado. 
A medida provisória perde a validade no dia 
10 de setembro, caso não seja votada pelas 
duas Casas do Congresso até essa data. 
Leia mais sobre a Medida Provisória no site 
www.afubesp.org.br

Dirigentes da Afubesp com o responsável do setor  
de aposentadorias da Secretaria da Fazenda. 

AR
QU

IV
O 
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6º Caroline Dias Camargo – Bike
7º Edilene Conceição Reis – Forno Elétrico
8º Roque Silveira de Oliveira – Panela Elétrica
9º Mirian Matsue Akamine Zamami – Óculos
10º Iraci G. Scaliante Fogolin – Óculos
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TURISMO

M
ARIAN

A VALADAERES

AS BADALADAS  
E TRANQUILAS 
PRAIAS DE  
SÃO SEBASTIÃO
Conheça as praias da cidade mais  
antiga do litoral norte de São Paulo

É no litoral norte onde se 
encontra as praias mais 
bonitas de São Paulo. Há 
desde as mais agitadas até 
as mais tranquilas para 

curtir com a família. São Se-
bastião é um exemplo. Cidade 
mais antiga da região, ela abri-
ga o segundo maior porto do 
Estado. O nome é homenagem 
ao santo do dia em que passou 
ao largo da Ilha de São Sebas-
tião, hoje Ilhabela, a expedição 
de Américo Vespúcio, em 20 de 
janeiro de 1502.

78 km de natureza
São Sebastião possui 78 km 

de natureza, com 33 belíssimas 
praias, dentre elas: Maresias, 
Barra do Sahy e Juquehy.

Maresias: a mais famosa 
praia de São Sebastião, fica 
a 25 km do centro da cidade. 

VIAJE COM A MAFISA
Curta as praias de São Sebastião 
com a Mafisa, empresa conveniada 
à Afubesp, que disponibiliza 
serviços na área de reservas 
de pacotes aéreos nacionais 
e internacionais e cruzeiros 
marítimos por meio da CVC. 
Atendimento: das 10h às 13h e das 
14h às 17h, Telefones: 11  3104-
4828, 2813.1310 e 9.8828.8614, 
E-mail:  mafisacolonias@terra.
com.br / Site: http://www.
mafisaturismo.com.br/

Muito frequentada por celebri-
dades e com ótima estrutura 
turística, Maresias é palco de 
campeonatos esportivos, como 
surf e futevolei; além de vida 
noturna badalada, com deze-
nas bares e danceterias.

Barra do Sahy: Cercada por 
um cenário natural, a Barra do 
Sahy está localizada a 46 km do 

Centro Histórico de São Sebas-
tião. Não há estrutura de bar-
racas. A praia é de tombo, ge-
ralmente calma. Sucesso entre 
os turistas, há rochedos que 
formam piscina natural.  

Juquehy: É possível buscar 
tranquilidade, sofisticação e 
muito agito ao mesmo tempo? 
Em Juquehy sim. Considera-
da uma das praias mais belas 
da região, possui ótima infra-
estrutura, com muitos hotéis, 
pousadas, bares, baladas e 
quiosques. 

Outras praias: Vale muito 
a pena conhecer também as 
praias de Cambury, Camburizi-
nho, Praia Brava e Toque-toque.

Amada por surfistas, Maresias 
é considerada a praia mais 

badalada do litoral norte 

Barra do Sahy e  
sua piscina natural 

Juquehy é uma das praias 
mais estruturadas de São 
Sebastião


