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AS FAKE NEWS
A DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
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Reforma 
Estatutária da 
Afubesp, aprovada 
por unanimidade 
no final do ano 
passado, teve 
o objetivo de 
adequar-se à 
legislação
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AFUBESP SEMPRE ATENTA

A Afubesp está sempre atenta às questões 
importantes aos funcionários da ativa e 
aposentados do Santander. Não apenas às 
trabalhistas e previdenciárias, mas tam-
bém aos acontecimentos que de alguma 

forma afetam suas vidas, caso das fake news, as-
sunto da matéria de capa desta edição.

Além disso, a entidade se preocupa em mo-
dernizar-se em todas as esferas, seja em es-
trutura física – o que vem ocorrendo na Colônia 
de Férias em Barbosa -, na sua comunicação, 
ou em seu regulamento. Neste último quesito, 
foi realizada a Reforma Estatutária da Afubesp 
no final do ano passado, necessária porque era 
preciso adequar-se à mudanças de legislação.

Também foram alterados: tempo de manda-
to da diretoria de três para quatro anos, quórum 
de votação de assembleias e forma do processo 
eleitoral, que poderá ser por meio eletrônico e/ou 
físico (Artigo 60, parágrafo 5º). 

As mudanças foram aprovadas por unanimida-
de em assembleia extraordinária realizada no dia 
19 de novembro de 2019, no auditório da Afubesp. 
A íntegra do estatuto pode ser consultada no site 
www.afubesp.org.br, na seção Institucional.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER 
BANESPA, BANESPREV E CABESP – AFUBESP, por seu presidente ao 
final assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos 
exatos termos do Estatuto Social, pelos artigos 20; 21; 54 e seguintes, 
CONVOCA todos os seus associados com direito à voto para a 
Assembleia Geral Ordinária,  visando a eleição aos cargos previstos no 
seu Estatuto, da Diretoria Plena, do Conselho Consultivo, do Conselho 
Fiscal e do Conselho de Eméritos, pelo período de 4 (quatro) anos, que 
será realizada nos dias 20 a 26 de abril de 2020, em primeira votação, 
com início às 9h do dia 20 de abril  e encerramento às 17h do dia 26 
de abril, sendo que a Comissão Eleitoral decidirá a forma do processo 
eleitoral nos termos do parágrafo 5º do artigo 60 do Estatuto; que 
se realizará com 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto, 
como regra o artigo 57 do Estatuto da entidade. Caso não ocorra o 
quórum mínimo será realizada segunda votação nos dias 04 a 10 de 
maio, nos mesmos horários antes estabelecidos, que então será válida 
com a participação de qualquer número de associados com direito a 
voto. O prazo para o registro de chapas formalmente em ordem será 
de 21/02/2020 a 01/03/2020, até às 17h, na Rua Direita, 32, 2º andar, 
Centro, Cidade de São Paulo – Capital. O protocolo da inscrição das 
chapas deverá ser feito em secretaria da entidade.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
Camilo Fernandes dos Santos

Presidente
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ALERTA

Quem caiu no golpe do motoboy pode entrar na Justiça em busca  
de reparação dos prejuízos financeiros
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NÃO ENTREGUE 
SEU CARTÃO 
PARA NINGUÉM

Jurídico da Afubesp 
orienta associados 
sobre o Golpe do 
Motoboy

Estão cada dia mais requin-
tados os golpes aplicados, 
principalmente contra ido-
sos. Um deles, que têm 
feito muitas vítimas, in-

cluindo associados da Afubesp, 
é o chamado Golpe do Motoboy. 
Passando-se por funcionário do 
banco, os golpistas ligam para 
o cliente no telefone residen-
cial pedindo confirmação  de 
movimentações consideradas 
suspeitas em conta corrente 
cartão de crédito. Em seguida, 

FIQUE LIGADO PARA  
NÃO CAIR NO GOLPE

Desconfie se, por telefone, um 
atendente pedir a sua senha e 
não a compartilhe 
Os bancos não solicitam senhas 
também por meio de links 
enviados por SMS ou WhatsApp
Ao inutilizar um cartão, sempre 
destrua o chip e a tarja
Os bancos não enviam 
motoboys para pegar cartões

pedem que seja feito o bloqueio 
imediato do mesmo por meio 
da central de atendimento, cujo 
número está disponível no ver-
so do cartão. 

A pessoa desliga o telefone 
e segue a orientação discando 
para o número. No entanto, os 
golpistas seguram a linha (por 
isso o golpe só funciona no te-
lefone fixo) e desviam para uma 
ventral falsa, que solicita a di-
gitação de senhas e o corte do 
cartão ao meio.

Assim, noticiada a suposta 
fraude, o atendente (falso) infor-
ma que mandará um motoboy 
no endereço do cliente, para que 
esse recolha o cartão e tome as 
providências necessárias para a 
prevenção do golpe.

Com a senha e o chip do 
cartão intacto é possível seguir 
fazendo compras, provocando 
inúmeros prejuízos financeiros. 

“A pessoa que sofrer tal gol-
pe deverá imediatamente pro-
curar uma delegacia de polícia e 
fazer um BO, bem como, acom-
panhar sua contas para verificar 
quaisquer irregularidades, de-
vendo guardar todos os extratos 
que tenham movimentações es-
tranhas”, orienta o advogado da 
Afubesp, Anselmo Silva.

Depois, deve entrar em con-
tato com a Afubesp, para ver 
quais são as medidas jurídicas 
possíveis. Isso porque, segundo 
o Código de Defesa do Consu-
midor, as  instituições financei-
ras respondem pela reparação 
dos prejuízos causados aos 
seus correntistas por defeitos 
relativos à prestação dos servi-
ços bancários.
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COTIDIANO 

Difusão de boatos sobre coronavírus 
escancara uma questão urgente na 
atualidade: como frear as fake news?

O VÍRUS DA 
DESINFORMAÇÃO

O novo coronavírus, uma fa-
mília de vírus que causa 
infecções respiratórias e 
é considerada uma emer-
gência global de saúde 

pública, alerta o mundo todo 
não somente pela epidemia em 
si - mas também pela disse-
minação de notícias falsas e de 
manifestações preconceituosas 
sobre ao assunto. No entanto, 
tudo começa pelo compartilha-
mento de informações aparen-
temente inofensivas que, dia 
após dia nos noticiários e nas 

redes sociais, vai montando um 
monstro feito de falácias.

De números hiperinflados de 
pessoas infectadas a mensa-
gens garantindo que o consumo 
de vitamina C previne a doença, 
uma das mentiras mais difun-
didas é a que aponta como ori-
gem da contaminação a “sopa 
de morcego”. Para combater o 
avanço das fake news, um gru-
po criou uma força-tarefa para 
checar a veracidade de notícias 
espalhadas pelas redes sociais, 
e tem refutado a maioria delas. 

A coordenação desta aliança 
de checagem é feita por uma 
brasileira, a jornalista Cristi-
na Tardáguila, diretora-adjunta 
da IFCN (Rede Internacional 
de Fact-Checking) e fundado-
ra da Agência Lupa. Por meio  
da hashtag #CoronaVirusFacts, 
é possível ler boatos como de 
que o vírus é espalhado através 
de bananas ou que beber cloro 
ajuda na cura. O que tem preo-
cupado é a quantidade de pes-
soas que acredita nessas in-
formações e compartilha o tipo  
de conteúdo.

Pesquisa divulgada em fe-
vereiro pela empresa de sof-
twares de segurança Kapersky 
revela que 70% dos latinos não 
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sabem identificar ou não têm 
certeza se conseguem diferen-
ciar o que é fake news e o que 
não é. Os brasileiros alcança-
ram o sexto lugar entre os de-
mais países, com 62%.

A manipulação existe há 
séculos, com registros do pe-
ríodo de 1789-1799 de que um 
jornalista francês acelerou a 
queda da Bastilha com textos 
falsos publicados no jornal “O 
Amigo do Povo”, como destaca 
o pesquisador da Unicamp Ce-
sar Augusto Gomes. Nos tem-
pos atuais, a tecnologia facilita 
a difusão de notícias. “Com o 
advento da internet, o cidadão 
comum passa a ser produtor e 
distribuidor ativo de conteúdo 
e a competir com o jornalismo 
tradicional”, ressalta em ar-
tigo no blog da Universidade. 
Essa nova dinâmica, segundo 
ele, potencializou a prolifera-
ção de fake news a fim de le-
gitimar crenças em detrimento 
de fatos científicos.

Estas informações falsas 
podem afetar a vida em socie-
dade em diversos ângulos - na 
política, na religião, na ciência -, 
principalmente na saúde. “Pode 
levar pessoas a comportamen-
tos extremos, deixar de realizar 
tratamentos necessários e de 
usar remédios essenciais”, pon-
tua Gomes, que lembra ainda 
das campanhas de vacinação 
que não cumprem metas por 
conta do alarmismo e mentiras 
espalhadas sobre a imunização. 
O resultado disso é que doenças 
antes erradicadas no Brasil vol-
taram a assustar a população, 
como o sarampo. 

Numa sociedade onde se 
escolhe a realidade que se quer 
acreditar, ignorando fatos cien-
tíficos e históricos, a necessi-
dade de conscientização pode 
salvar vidas.

COMO IDENTIFICAR  
AS FAKE NEWS 

1    Sempre são assinadas por 
fontes de “renome”, como 
doutores e especialistas;

2    Geralmente são alarmistas 
e usam de temas 
polêmicos;

3    São vagos, não têm fontes 
confiáveis nem registro 
oficial, sem data ou 
contexto;

4    Pedem compartilhamento  
do conteúdo;

5    Usam de alguma informação 
para promover determinado 
produto ou serviço.

#EuNãoSouUmVírus 
Conforme noticiado pelo jor-

nal Folha de S.Paulo, um edifí-
cio comercial na Avenida Berrini 
em São Paulo exigiu que chine-
ses usassem apenas o elevador 
de serviço. Em outro episódio, 
uma estudante descendente de 
japoneses foi xingada de “chi-
nesa porca” por uma mulher no 
metrô do Rio de Janeiro. Cenas 
como as descritas têm, infeliz-
mente, se tornado frequentes.

Face aos ataques xenofóbi-
cos, uma campanha tem tomado 
força em resistência nas redes 
sociais. Usuários sino-brasilei-
ros postam relatos de precon-
ceito racial usando a hashtag 
#EuNãoSouUmVírus, com o obje- 
tivo de pedir respeito - não só 
para o povo chinês, como aos 
asiáticos em geral - e também 
em solidariedade a Wuhan.    

O youtuber Leonardo Hwan 
(foto) foi um dos que aderiu à 
campanha. Ele lançou um ví-
deo sugerindo que as pessoas 
amarelas lutem contra os es-
tereótipos de raça. “Ser colo-
cado em qualquer caixa é ruim 
porque não é a gente que tem 
controle da caixa em que es-
tamos inseridos”, disse. “É só 
uma coisa dessas acontecer 
para nos tirarem de uma caixa, 
a de que somos inteligentes e 
educados para colocarem em 
uma outra: a do estrangeiro 
indesejável.”

Vamos aos fatos 
Autoridades chinesas infor-

mam que, até o dia 16 de feve-
reiro, o total de infectados che-
gava a 70.548 mil pessoas, e de 
mortos, 1.700.  A maioria delas 
ocorreu na China, e Hong Kong, 
Filipinas e Japão registraram 
um caso cada.

No Brasil, nenhum caso 
suspeito foi confirmado até a 
publicação deste jornal. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, eles estão sendo mo-
nitorados em cinco estados 
brasileiros. Quem viajou para 
a China nos últimos 14 dias e 
apresenta sintomas como fe-
bre e tosse deve procurar aten-
dimento médico. Se vai viajar 
para áreas afetadas, proteja-
-se lavando as mãos frequen-
temente, usando álcool gel e 
evitando locais cheios.

IN
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O youtuber Leonardo Hwan denuncia 
a xenofobia contra sino-brasileiros
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NOTAS

RETORNO DO  
QUALIDADE DE VIDA 

A espera acabou! O programa Qualidade de Vida volta à ativa 
no dia 25 de março, última quarta-feira do mês. Guarde a data na 
agenda e fique atento: a atividade ainda será divulgada pelo site 
e enviada por e-mail. Outro lembrete é que as aulas de Yoga e de 
Tai Chi Chuan já recomeçaram. Você tem sugestões de atividades 
e passeios para este ano? Se sim, escreva para a coordenação no 
endereço qualidadevida@afubesp.com.br.

RESULTADO 
DAS ELEIÇÕES 
DO BANESPREV 
SAI EM MARÇO

A apuração das eleições 
estatutárias do Banesprev 
ocorre no dia 3 de março, tre-
ze dias depois do final da vota-
ção. O motivo é que, além dos 
votos pela internet, foram re-
cebidas também cédulas pelo 
Correio que demoram mais 
a ser contabilizadas - e por 
conta do feriado de Carnaval 
neste meio tempo. O resulta-
do do pleito estará disponível 
no site www.afubesp.org.br.

HORA DE 
REVIRAR  
AS GAVETAS 

Está chegando o momento 
de declarar o Imposto de Ren-
da da Pessoa Física e, quanto 
mais cedo você se organizar 
para preencher a declaração, 
mais cedo receberá a restitui-
ção. Neste ano, o processo é 
obrigatório para quem recebeu 
mais de R$ 28.559,70 em ren-
dimentos tributáveis em 2019.

Antes de fazer a declaração, 
você precisa reunir documen-
tos como a declaração ante-
rior (o número do IRPF 2019), o 
CPF dos dependentes de qual-
quer idade (até o ano passado, 
a obrigatoriedade se limitava 
aos dependentes a partir de 12 
anos), informes de rendimentos 
com gastos com plano de saú-
de e previdência, incluindo do 
cônjuge se for o caso, informes 

de instituições financeiras (in-
cluindo de empréstimos acima 
de R$ 5 mil), recibos de despe-
sas médicas e com educação, 
documentos dos bens de valor, 
pensão, herança, entre outros.

Assim como todos os anos, 
Afubesp oferece orientação 
aos associados com o plantão 

tira-dúvidas do contador Paulo 
Luiz Depieri. Entre em conta-
to pelo número (11) 3292-1744 
para saber as datas e horários 
de atendimento. Se você tem 
dúvidas de como obter o infor-
me de rendimentos do INSS, 
acesse matéria explicativa no 
site da associação.
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BANESPREV 

À MERCÊ  
DO MERCADO
Alteração na contabilização de ativos 
financeiros motiva denúncia à Previc

D e maneira autoritária e 
com pouca transparên-
cia, o Banesprev alterou 
em dezembro a forma de 
contabilização dos seus 

ativos financeiros sem apre-
sentar estudos técnicos que 
justificassem a alteração. A 
marcação mais conservadora e 
estável passa agora a depender 
das oscilações do mercado, as-
sumindo maior risco de perdas. 
Tal ação justificou uma denún-
cia à Previc feita pelos conse-
lheiros deliberativos eleitos. 
Segundo eles, o processo foi 
repleto de irregularidades. Pe-
las normas vigentes, a reclas-
sificação pode ocorrer desde 
que seja justificada e compro-
vada que tal alteração não seja 
realizada para gerar resultados 
artificiais, o que não ocorreu.

 Há duas formas de se defi-
nir e contabilizar o valor de um 
ativo: a “marcação a mercado”, 

que é aquele estabelecido dia-
riamente em função da dinâ-
mica do mercado financeiro e 
a “marcação na curva”, que é 
o valor do ativo definido na sua 
emissão. Assim, um título pú-
blico com vencimento em 2045 
que foi comprado na sua emis-
são e estabelece juros anuais 
de 6% mais IPCA, se marcado 
na curva – o que significa que 
será mantido até o vencimen-
to em 2045 – renderá exatos 
6% ao ano mais IPCA. Já se 
for marcado a mercado sofre-
rá constantes variações para 
cima ou para baixo dependendo 
da dinâmica do mercado.

Para carteiras com obri-
gações de longo prazo, como 
as dos planos de benefícios, a 
marcação de curva traz estabi-
lidade, pois evita o surgimento 
de perdas ou ganhos apenas 
por conta das oscilações dos 
valores dos títulos no mercado.

No Banesprev, que tem como 
objetivo pagar benefícios com 
um horizonte de mais de cin-
quenta anos, um volume ex-
pressivo de títulos adquiridos 
para manutenção na carteira 
até o vencimento passou a ser 
contabilizado conforme o seu 
valor no mercado, gerando um 
falso resultado positivo. Este re-
sultado é meramente contábil, 
porque não necessariamente 
os títulos serão vendidos nesse 
momento, mas que pode levar 
a graves consequências para os 
participantes no futuro, princi-
palmente do Plano II. Essa sim-
ples mudança de contabilização 
fez o Patrimônio Líquido do Ba-
nesprev crescer quase R$ 8 bi-
lhões. Só no Plano II, cerca de 
R$ 2 bilhões. Ou seja, cresceu 
sem incluir um ativo sequer e, 
da mesma forma que cresceu, 
pode cair e gerar um enorme 
déficit. Tudo agora passa a de-
pender do “mercado”.

Importante mencionar que, 
no Plano II, mesmo com esta al-
teração contábil, a contribuição 
extraordinária continuará sendo 
paga conforme o contrato.

Trâmite  
A decisão pela mudança não 

passou pelo crivo do Comitê 
de Investimentos. Na Diretoria 
Executiva, foi aprovada com o 
voto de minerva do presidente. 
O Conselho Fiscal não foi se-
quer informado e, no Conselho 
Deliberativo, os conselheiros 
eleitos pediram retirada do as-
sunto da pauta para uma me-
lhor avaliação mediante estu-
dos mais aprofundados. Mesmo 
assim, a proposta foi aprovada 
por maioria (dos indicados pelo 
banco), com voto contrário dos 
conselheiros e diretores eleitos.

Mais informações e desdobra-
mentos no www.afubesp.org.br.
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SANTANDER 

Santander Brasil ganha 14,5bi, mas  
segue com cortes em postos de trabalho

Santander e seus lucros 
escandalosos. No dia 29 
de janeiro, a filial brasi-
leira divulgou seus nú-
meros do ano passado 

- R$ 14,5 bilhões, crescimento 
de 17,4% em relação a 2018, 
passando a ser responsável 
por 28% do lucro global do ban-
co espanhol. Mas, mesmo com 
resultado positivo, segue ferre-

nho na eliminação de postos de 
trabalho –no último trimestre 
foram 1.663 a menos.  

Para o presidente da Afu-
besp, Camilo Fernandes, não 
há responsabilidade social do 
Santander com o país, que não 
mede as consequências ao 
contribuir com o desemprego, 
endividamento da população 
e o sufocamento do setor pro-

dutivo ao eliminar os postos de 
trabalho. “O impacto no cres-
cimento econômico é enorme. 
Vai na contramão do que a em-
presa propagandeia”, enfatiza.  

Uma das causas do lucro 
exorbitante está atrelado às 
altas cobranças de tarifas e 
serviços. As receitas de tarifas 
bancárias e prestação de ser-
viços alcançaram R$ 18,684 
bilhões no ano, crescimento de 
8,1% em doze meses.  As des-
pesas com pessoal, incluindo 
PLR, somaram R$ 9,5 bilhões 
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no ano de 2019, aumento de 
1,4% em doze meses, mesmo 
com o reajuste da CCT tendo 
sido de 4,31%. Dessa forma, 
com receita de tarifas e pres-
tação de serviços, o Santander 
cobre 197% do total de suas 
despesas de pessoal.

“Os clientes de alta renda 
não pagam essas taxas, quem 
paga a conta são os clientes 
pobres ou os de classe média. 
Tudo isso para aumentar bônus 
dos executivos e os ganhos dos 
acionistas, ” explica Fernandes.

Sem compromisso  
com o bancário

Apesar dos altos rendimen-
tos, o Santander negou soli-
citação feita pelo sindicato, 
ao anunciar que não adianta-
rá o pagamento do Programa 
de Participação e Resultados 
(PLR) para antes do Carnaval. O 
crédito da segunda parcela da 
PLR será feito na última sexta-
-feira de fevereiro, dia 28.

“Esperávamos ter resposta 
satisfatória em relação a nos-
sa solicitação, seria muito bom 
para o orçamento das pessoas 
durante a festividade. Porém, 
o banco não levou em o nosso 
pedido em consideração”, con-
ta a diretora financeira da Afu-
besp e dirigente do Sindicato, 
Maria Rosani.

Rosani lembra que o ban-
co espanhol foi o único a des-
respeitar o acordo coletivo da 
categoria (CCT) ao pagar a an-
tecipação da primeira parcela 
PLR (Participação dos Lucro e 
Resultados) com atraso, ale-
gando dificuldade em rodar 
duas folhas de pagamento.   “O 
pagamento foi realizado no dia 
30 de setembro e a nossa CCT 
prevê que os bancos têm até o 
dia 20 para fazer isso. Dez dias 
parecem pouco, mas muda o 

PRÁTICA ANTISSINDICAL
O jogo sujo não para! O Santander decidiu cancelar o programa “Sonhos  
que Transformam”, mesmo para aqueles que decidiram participar da ação.  
A justificativa para o cancelamento foi de que não poderia seguir com o 
“modelo proposto” por conta das ações movidas pelos sindicatos, e que o 
valor a ser descontado seria semelhante à contribuição sindical.
Tudo isso porque, no dia 29 de janeiro, o juiz do Trabalho Frederico Monacci 
Cerutti concedeu tutela de urgência em ação civil pública impetrada pela 
Sindicato dos Bancários de São Paulo que impediu a empresa de descontar 
1% da variável dos funcionários que não manifestarem contrariedade em 
relação à doação. 
Além disso, a tutela de urgência impõe ainda multa de R$ 10 mil por 
empregado no caso de descumprimento da decisão.
“Postura desonesta. As taxas sindicais não são imposições, são parte 
de processos democráticos, onde os trabalhadores são convocados para 
assembleias, votam e decidem o percentual a ser cobrado. Muito diferente  
do programa proposto aos bancários”, explica Rosani. Ela conta que o 
Santander foi procurado por diversas vezes para conversar sobre este 
desconto e não quis escutar os trabalhadores.

planejamento familiar dos tra-
balhadores.”

Insegurança 
Os bancários também es-

tão preocupados a privacidade 
e acesso aos dados do celular 
por parte do banco, que lançou 
o Novo Now, aplicativo de comu-
nicação interna do Santander 
para com seus funcionários.  Ao 

analisar as autorizações e ter-
mos de privacidades do aplica-
tivo, foi constatado que as infor-
mações acessadas são comuns 
a outros aplicativos do gênero.

A diretora financeira aler-
ta que o uso do aplicativo não 
pode ser obrigatório e, caso haja 
pressão dos gestores, os traba-
lhadores devem denunciar o as-
sédio moral ao sindicato.

Imagem extraída do vídeo institucional do Santander sobre o programa Sonhos 
que Transformam, ainda disponível no Youtube, apesar do anúncio do banco de 
cancelamento da ação
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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

PROMOÇÃO NA AFUBESP

é com Open Comercial

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 31/03/2020 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

01 ANO DE GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA

GALAXY A30s GALAXY A10s

NAS CORES
PRETO OU BRANCO

NAS CORES
PRETO OU ROSA

OU

NAS CORES
PRETO OU AZUL

10xR$169,00
Total R$1.690,00

06xR$265,00
Total R$1.590,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

• Android 9.0 • Dual Chip • Processador 
Octa Core 4G • Câmera Tripla 25MP 
+ 5MP e Frontal 16MP • Tela 6.4“ • 
Memória 64GB • Sensor de Impressão 
Digital • RAM 4GB • Rede 4G + WiFi 

• Android 9.0, Dual Chip • Processador 
Octa Core • Câmera traseira 13MP 
+ 2MP e Frontal 8MP • Tela 6.2“ • 
Memória 32GB • Sensor de Impressão 
Digital• RAM 2GB • Rede 4G + WiFi

DÉBITO 
EM CONTA

9.09.0

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

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

sem
juros

MOTO G8 PLAY
01 ANO DE GARANTIA
CORES VERMELHO MAGENTA E PRETO ONIX

FRETE 
GRÁTIS

• Tela Max Vision HD+ de 6,2” • Resolução 
Full HD • 2GB de RAM • 32GB de memória 
interna • Processador Octa-Core • Câmera 
traseira tripla de 13MP + 8MP + 2MP • 
Câmera frontal de 8MP

DÉBITO 
EM CONTA

8xR$168,50
Total R$1.348,00

sem
juros

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

6xR$65,00
Total R$390,00

sem
juros

01 ANO DE GARANTIA

6xR$79,00
Total R$474,00

sem
juros

4xR$54,75
Total R$219,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

RELOGIO CASIO VINTAGE 
UNISSEX ROSE

SPEAKER 
FLOAT

XIAOMI
SMART AMAZFIT 

• Material da Pulseira Aço Inoxidável • Tipo do Vidro 
Cristal Mineral • Pulseira Ajustável • Tipo de Fecho 
Trava • Comprimento do Relógio 20cm • Largura da 
Pulseira 1,5cm • Resistência à Água 5ATM Lavar as 
Mãos: SIM • Usar na chuva: SIM • Usar na piscina: 
Sim • Calendário data e Semana Sim • Alarme Sim • 
Cronometro -cronometro multiplos • Timer Regressivo 
• Função Chime (Bip de Horas) • Catraca externa 
Flexivel • Monitor cardiaco • Tela de 1,28’ • Tecnologia: Corning Gorilla 3 vidro reforçado / 

Revestimento anti-impressão digital • Largura da pulseira: 20 
mm • Pulseira Liberação rápida, silicone • Comprimento da 
pulseira: 11 + 8,5 cm • Carregador 
USB • Sensor de frequência 
cardíaca PPG / Sensor de 
aceleração de 3 eixos •Bluetooth  • 
Dispositivos com Android 4.4 ou 
iOS 9.0 e superior

O Amazfit é o relógio inteligente da Xiaomi, traz toda a 
qualidade e tecnologia que você já conhece dos smartphones 
agora num smartwatch! O modelo Bip lite é perfeito para quem 
quer um companheiro de bateria duradoura e funções incríveis, 
o relógio pode funcionar até 45 dias com uma única carga, 
tem tela refletiva, que é totalmente legível mesmo sob luz solar 
intensa. Conta com funções incríveis como: acompanhamento 
do sono,notificações inteligentes e alarmes.

Bluetooth • Potência: 10W RMS • À prova 
d’água: speaker opera flutuando e pode ser 
submerso (certificado IP67) • Alcance de até 
10m • Textura emborrachada • Micro SD 64GB 
• Atendimento de chamadas • Reproduz até 6h 
• Dimensões: 9,5 x 9,5 x 4,5cm • Peso: 205g

9.0
POR

R$240,00DE

Anuncio Open Comercial Afubesp.indd   1 03/02/2020   19:25
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CINEMA 

E O OSCAR VAI 
PARA... PARASITA!
Filme sul-coreano torna-se primeira 
produção a levar estatueta na principal 
categoria. Associado da Afubesp tem 
desconto na rede Cinemark

No dia 9 de fevereiro fo-
ram conhecidos os ven-
cedores da 92ª edição 
do Oscar. Pela primeira 
vez, a Academia de Artes 

e Ciências Cinematográficas 
premiou como Melhor Filme 
um longa-metragem falado em 
língua não-inglesa. Parasita, 
do sul-coreano Bong Joon-ho, 
levou para casa quatro esta-
tuetas. Além da principal ca-
tegoria, venceu Direção, Filme 
Estrangeiro e Roteiro Original.

O diretore mexicano Alejan-
dro González Iñárritu já havia 
sido agraciados em categorias 
importantes e técnicas, mas 
seus filmes eram falados em 
língua inglesa. Em 2019, Roma, 
de Alfonso Cuarón, também 
fez história ao conquistar os 
prêmios de Direção, Filme 
Estrangeiro e Fotografia. Mas 
a vitória de Parasita na con-
siderada maior premiação de 
cinema mundial sinaliza algo 
importante: abertura para 
produções estrangeiras, que-
brando barreiras culturais, 
mostrando que há muitos fil-
mes bons fora da indústria 
hollywoodiana.

Sobre o filme
O sétimo filme do diretor 

Bong Joon Ho conta a história 
da família de Ki-taek, “que está 

toda desempregada, vivendo 
num porão sujo e apertado. 
Uma obra do acaso faz com que 
o filho adolescente da família 
comece a dar aulas de inglês 
à garota de uma família rica. 
Fascinados com a vida luxuosa 
destas pessoas, pai, mãe, filho 
e filha bolam um plano para se 
infiltrarem também na família 
burguesa, um a um. No en-
tanto, os segredos e mentiras 
necessários à ascensão social 
custarão caro a todos.”

O longa escancara - de ma-
neira satírica - a desigualdade 
social na Coreia do Sul, um dos 
países mais ricos da Ásia. O seu 
sucesso pode estar atrelado ao 
problema retratado, que afu-
genta outros lugares do globo.

A produção sul-coreana ven-
ceu outras premiações - Palma 
de Ouro no Festival de Cannes 
do ano passado e o Globo de 
Ouro de “Melhor Filme em Lín-
gua Estrangeira” em janeiro. 
Foi o primeiro filme em língua 
estrangeira a receber o prêmio 
de Melhor Elenco no Screen 
Actors Guild; e de dois prêmios 
Bafta do cinema britânico.

‘DELIVERY’  
DE INGRESSOS
Agora a Afubesp oferece serviço 
de ‘delivery’ de ingressos para 
a comodidade dos associados 
que moram ou trabalham na 
região central de São Paulo (área 
compreendida entre a Praça da 
Sé, Anhangabaú e República).  
Para quem quer curtir os filmes 
vencedores e indicados ao Oscar 
pela rede Cinemark, basta entrar 
em contato pelo e-mail convenios@
afubesp.com.br e combinar como 
e onde pode ser feita a entrega 
dos tíquetes. Consulte os valores 
dos ingressos no setor. A entrega 
não tem valor adicional. Outras 
localidades, solicitar no mesmo 
endereço eletrônico da área de 
Convênios ou retirar diretamente 
na sede da Afubesp (desconto não é 
válido para filmes 3D).

Parasita e outros filmes que 
concorreram ao Oscar 2020 estão 

disponíveis nas salas do Cinemark 
em várias partes do país. Na 

Afubesp, ingresso sai com desconto
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TURISMO

O calendário 2020 é perfeito 
para quem gosta de viajar. 
Depois do carnaval ainda 
serão nove feriados duran-

te o ano com possibilidade de 
emendá-los aos finais de sema-
na. Uma boa dica para aproveitar 
bem as oportunidades de folga é 
programar com antecedência as 
viagens que pretende fazer.

UM ANO PERFEITO 
PARA VIAJAR
Afubesp oferece vários convênios  
de turismo e convida os associados  
a conhecer sua Colônia de Férias  
em Barbosa

A Afubesp oferece diversos 
convênios com hotéis, pousa-
das, resorts e agências de turis-
mo, que podem colaborar muito 
com seus sócios neste planeja-
mento. Além disso, a entidade 
possui sua Colônia de Férias, 
localizada na cidade de Barbo-
sa, que fica na Região Noroeste 
do estado de São Paulo.

Em 2018, a cidade recebeu 
a certificação de Município de 
Interesse Turístico, passando a 
contar com verba para investir 
no turismo, em programas de 
melhoria e preservação am-
biental, urbanização, serviços 
e equipamentos turísticos. A 
Afubesp foi no mesmo sentido, 
iniciando uma reforma em sua 
colônia, bem como investindo 
em um projeto de desassorea-
mento do lago localizado dentro 
do espaço, que é formado no 
período de cheia do Rio Tietê.

O principal atrativo da Co-
lônia é justamente o rio, que é 
limpo, navegável e repleto de 
peixes naquele trecho, por isso 
é destino perfeito para os adep-
tos da pescaria. Mas a infraes-
trutura também agrada quem 
quer apenas curtir a tranquili-
dade e o sol que brilha forte por 
lá, em suas piscinas, apare-
lhos de ginástica, playground, 
quiosques com churrasqueiras 
com vista para o rio.

A natureza também dá show 
na trilha para caminhada, ár-
vores frutíferas, flores e pás-
saros de várias espécies. Para 
ficar ainda melhor, os preços 
das diárias para associados e 
seus dependentes são simbóli-
cos e há espaço para acampar 
com conforto.

Para usufruir da Colônia 
de Barbosa é preciso agendar 
a data com antecedência pelo 
email reservas@afubesp.com.
br. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 3292-
1744, no setor de Convênios.
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