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VACINA PARA VIVER, 
INFORMAÇÃO PARA RESISTIR!

Parece quase impossível começar qualquer 
conversa sem mencionar o quanto a pan-
demia continua a moldar as nossas rotinas 
e ditar nossas ações. Enquanto você lê este 
jornal, batemos uma triste marca de mais 

de 430 mil vítimas da covid-19 no Brasil, ao pas-
so que o ritmo da vacinação segue lento. Até o 
fechamento desta edição, a falta de matéria-pri-
ma para a produção das vacinas comprometia o 
cronograma, que só agora começa a contemplar 
pessoas com comorbidades abaixo dos 60 anos.

Por isso, nunca é demais lembrar que, mes-
mo se você já se imunizou, é importante continu-
ar com os cuidados de sempre - como usar más-
cara PFF2, evitar aglomerações, lavar sempre 
as mãos. Se você, como a maioria da população 
brasileira, está à espera da sua vez, fique atento 
ao calendário de vacinação, cuide-se e não hesi-
te: a vacina salva vidas! 

Mas, mesmo num contexto como esse, a luta 
por direitos precisa continuar. Aliás, ela nunca 
parou! Nesta edição, você lê que o Santander 
teve o maior lucro trimestral desde o segundo 
trimestre de 2010. Porém, segue sua saga de de-
missões, fechamento de agências e investe cada 
vez mais no desmonte da Cabesp e do Banes-
prev. Não há como cochilar.

Falando em Cabesp, as páginas 4 e 5 mostram 
que estamos bem longe de nos abster do embate 
com o banco. Buscamos voz e representatividade 
dentro da Caixa, com reconhecimento da Justiça, 
que julgou procedente ação da Comissão Eleitoral 
que tirou Wagner Cabanal da chapa em 2019.  

Com a intenção de dissipar as dúvidas que 
pairam pelas redes sociais, as associações e 
sindicatos publicaram um boletim respondendo 
as questões mais frequentes dos associados da 
Cabesp e apresentando ponto a ponto o que vem 
sendo feito em defesa do segmento. Nova live 
também será feita para tirar dúvidas.

Somente a partir da união será possível fazer 
frente às investidas do banco na precarização da 
Cabesp. Por isso, mantenha-se informado sobre 
as ações da sua associação sobre a Caixa Bene-
ficente e espalhe a mensagem: só juntos vamos 
fazer a diferença.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

FAÇA JÁ SEU  
RECADASTRAMENTO!

Aponte a câmera do seu celular com 
a câmera aberta e acesso à internet 
para se recadastrar. Mantenha seus 
dados em dia e garanta as vantagens 
de ser associado!

AINDA NÃO ATUALIZOU SEUS DADOS? 

ATENÇÃO!
O atendimento na Afubesp ocorre apenas pelo telefone  
(11) 3292-1744 ou pelo email atendimento@afubesp.org.br
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MAIS LUCRO, 
MENOS EMPREGO
Números do balanço trimestral 
mostram que não há crise para  
o banco, só para os trabalhadores  
que seguem sendo demitidos

Em meio à uma crise eco-
nômica aprofundada pela 
pandemia do novo coro-
navírus, o Santander se-
gue inabalável financeira-

mente, mesmo em um cenário 
catastrófico. Os números não 
mentem: o lucro líquido geren-
cial obtido no primeiro trimes-
tre deste ano foi de R$ 4,012 
bilhões, um resultado que re-
presenta alta de 4,1% em rela-
ção ao mesmo período de 2020 
e de 1,4% no trimestre.

Trata-se do maior lucro tri-
mestral do banco desde o se-
gundo trimestre de 2010. Mas, 
ao invés de ter o compromisso de 
ajudar o país a atravessar a crise, 
a filial brasileira eliminou 2.386 
postos de trabalho em 12 me-
ses. E ainda, foram fechadas 140 
agências e 91 PABs no período.

“Os bancos brasileiros nunca 
pararam de lucrar. O resultado 
expressivo do Santander, em 
meio a cenário caótico, é mais 
uma prova disso. Mas, mesmo 

assim, eliminaram milhares 
de postos de trabalho. Atitude 
absurda e cruel, pois, além de 
contribuir para o desempre-
go do país, afeta diretamente o 
serviço ao cliente, precarizando 
o atendimento”, ressalta a pre-
sidente da Uni Finanças Mundial 
e vice-presidente da Afubesp, 
Rita Berlofa.

Ela explica que as demissões 
e o fechamento das agências 
também contribuem para que 
o Santander aumente seus lu-
cros. “O balanço do banco indica 
isso. A receita com prestação 
de serviços mais a renda das 
tarifas bancárias cresceu 8,3% 
em doze meses. As despesas de 
pessoal mais PLR caíram 4,4% 
no ano. Assim, em março de 
2021, a cobertura dessas des-
pesas pelas receitas secundá-
rias do banco foi de 215,74%. ”

Lucro Global
Mais uma vez o Santander 

Brasil se destacou. O lucro ob-

tido pela unidade representou 
21% do lucro recorrente global 
que foi de € 2,138 bilhões, este 
último com alta de 385,8% em 
doze meses (o lucro líquido do 
1º trimestre de 2020 foi de € 331 
milhões), após provisionamento 
de € 1,608 milhões em 2020, em 
função da pandemia e alta de 
50% no trimestre.

Outros ganhos 
A Carteira de Crédito Am-

pliada do banco teve alta de 7,4% 
em doze meses e queda de 2,9% 
no trimestre (ou alta de 11,4% 
desconsiderando o efeito da va-
riação cambial). As operações 
com pessoas físicas cresceram 
13,4% em doze meses, com 
crescimento em todas as linhas 
e impulsionadas por Veículos/
Leasing (+27,5%) e pelo crédito 
imobiliário (+23,2%).

A Carteira de Financiamen-
to ao Consumo, originada fora 
da rede de agências, somou R$ 
61,1 bilhões, com alta de 3,4% 
em relação a março de 2020. 
Do total desta carteira, R$ 51,8 
bilhões (ou 84,7% da carteira) 
referem-se aos financiamentos 
de veículos para pessoa física, 
apresentando aumento de 4,1% 
no período.

O crédito para pessoa jurídica 
cresceu 14,3% em doze meses, 
alcançando R$ 185,3 bilhões. O 
segmento de pequenas e mé-
dias empresas cresceu 28,4%, e 
o de grandes empresas cresceu 
9,2%. O Índice de Inadimplência 
Total superior a 90 dias, incluin-
do Pessoa Física e Pessoa Jurí-
dica, ficou em 2,1%, com queda 
de 0,9 pontos percentuais em 
comparação ao primeiro tri-
mestre de 2020. Já as despesas 
com provisões para créditos de 
liquidação duvidosa (PDD) fo-
ram reduzidas em 5,8%, totali-
zando R$ 3,4 bilhões.
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BOA NOTÍCIA

JUSTIÇA 
MANDA 
CABESP 
CHAMAR 
NOVAS 
ELEIÇÕES
Sentença favorável à ação ajuizada pela 
Comissão Eleitoral, em 2019, determina 
reiniciar eleição para diretor administrativo

A Justiça julgou proceden-
te o pedido formulado 
contra a Cabesp em re-
lação ao seu último pro-
cesso eleitoral, que ex-

cluiu indevidamente o nome de 
Wagner Cabanal, como candi-
dato ao cargo de diretor admi-
nistrativo. A decisão favorável 
foi proferida no dia 4 de maio, 
pela juíza Cinara Palhares, da 
15ª Vara Cível, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo.

Na sentença, ela declarou a 
nulidade dos atos de exclusão 
e ordenou reiniciar o período 
de votação com a inclusão do 
candidato nas cédulas eletrô-
nicas. Também comprovou a 
regularidade da deliberação da 
Comissão Eleitoral na época 
de indeferir as impugnações. A 

íntegra do documento está dis-
ponível no site da Afubesp.

“Consideramos de extrema 
importância a decisão judicial 
que reconheceu a ilicitude pra-
ticada pelas instâncias delibe-
rativas da Cabesp, que por uma 
atitude autoritária, simples-
mente desautorizou todos os 
atos da Comissão Eleitoral, for-
mada por representantes das 
Associações, excluindo o candi-
dato Wagner Cabanal, mesmo 
sabendo que este já tinha sido 
diretor da entidade e preenchia 
os requisitos necessários para 
tanto”, comenta o advogado da 
Afubesp, Anselmo Silva.

A Comissão Eleitoral, auto-
ra do processo, já comunicou a 
decisão judicial à Cabesp, que 
respondeu de forma áspera por 

meio de sua advogada, infor-
mando que irá recorrer.

Sempre em movimento 
Este é um exemplo do tra-

balho da Afubesp em defesa do 
Estatuto da Cabesp e de seus 
associados e beneficiários ao 
longo dos anos. A união com  
as demais associações e en-
tidades sindicais tem obtido 
bons resultados.

A luta não para, especial-
mente no âmbito jurídico, com 
processos que cobram o res-
peito ao aditivo do Acordo Co-
letivo de Trabalho e o Termo 
de Compromisso, que prevê a 
instauração de Grupo Paritá-
rio para debater qualquer as-
sunto ligado à reestruturação  
da rede.

FREEPIK
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Nos primeiros cinco meses 
deste ano muito já foi reivindica-
do por meio de cartas encami-
nhadas para a diretoria da Caixa 
Beneficente. É o caso da corres-
pondência endereçada à presi-
dente da Cabesp sobre descre-
denciamentos de prestadores 
de serviços, sem substituição 
por outros profissionais.

O documento pediu a sus-
pensão imediata dos descre-
denciamentos até a normaliza-
ção da situação pandêmica e o 

cancelamento dos já efetivados, 
não considerando o período de 
março de 2020 em diante.

Em resposta, a Cabesp in-
formou que os descreden-
ciamentos não se restringem 
à ausência de utilização nos 
últimos 12, mas sim de uma 
combinação de fatores, como: 
“solicitação unilateral de res-
cisão contratual, fechamento 
do estabelecimento, perda do 
interesse em manter o creden-
ciamento, mudança de pessoa 

física para pessoa jurídica, pro-
blemas na formalização dos 
contratos ou não atendimento 
a pré-requisitos de qualidade e 
documentação necessários na 
relação contratual”.

Ao final da carta, a Cabesp 
informa que “caso se observe 
a necessidade específica de al-
guma região ou prestador, a CA-
BESP está à disposição para re-
avaliar o credenciamento, como 
de praxe, desde que não tenha 
sido desvinculado por motivos 
que impeçam essa reavaliação”.

Também foi requisitado o 
retorno de todos os regula-
mentos de procedimentos e 
subsídios - como coparticipa-
ção, aparelhos auditivos, cus-
teio de medicações, etc - no 
portal da Cabesp na internet. 
Eles foram retirados em 2017 e 
desde então, os associados es-
tão impedidos de consultá-los.

“Estamos atentos aos pro-
blemas que ocorrem diuturna-
mente na Cabesp, ouvindo as 
demandas dos associados e 
levando seus questionamentos 
à direção da Cabesp, sempre 
cobrando providências o quan-
to antes”, comenta o presidente 
da Afubesp, Camilo Fernandes.

PARA INFORMAR MAIS E MELHOR
A mesma atenção dada à luta em 
defesa dos associados da Cabesp 
se atribui à preocupação em mantê-
los informados. Os dirigentes da 
Afubesp estão constantemente 
prestando atendimento àqueles que 
os procuram e, institucionalmente, 
a entidade se desdobra pra trazer as 
notícias atualizadas em seus veículos 
de comunicação e redes sociais.
É possível, por exemplo, encontrar 
uma nota - em área de destaque no 
site da associação -  que reúne todas 
as matérias que falam dos últimos 

acontecimentos na Caixa Beneficente. Lá também podem ser encontrados 
links para as duas lives realizadas este ano sobre o assunto.
Para elucidar ainda mais as questões frequentes que chegam aos 
representantes, as entidades produziram em conjunto um boletim informativo, 
que responde às perguntas que mais chegam pelos canais de comunicação.
O jornal foi encaminhado por email para os endereços cadastrados na  
Afubesp, bem como está disponível no site da entidade. Acesse pelo link 
https://bit.ly/3y5cImk.
Outra iniciativa, prestes a ocorrer, é a terceira transmissão ao vivo pelo 
Facebook e Youtube da Afubesp. Esta live terá o formato tira-dúvidas com  
os representantes das associações e entidades sindicais e as perguntas  
para serem respondidas devem ser enviadas com antecedência para 
afubesponline@afubesp.com.br.
A Live Cabesp em Foco de Tira-dúvidas ainda terá a data marcada, mas será 
no mês de maio. Acompanhe o site da Afubesp para não perder.  

DE  
OLHO  
NA 
CABESP

FAÇA A SUA PARTE! 
Mande mensagem para o Fale Conosco da 

Cabesp sempre que notar a ausência de 

um profissional, clínica ou consultório que 

costumava utilizar. 
Pelo site: www.cabesp.com.br/FaleConosco

Pelo Disque Cabesp: 0800 722 2636

Associações  
de banespianos  
e entidades 
sindicais  
se unem para  
esclarecer e 
informar os 
beneficiários  
e associados da 
Caixa Beneficente, 
desde a questão 
do Projeto 
Compass até as 
reclamações sobre 
descredenciamento

BOLETIM Veja as iniciativas  
para defender os  
direitos dos banespianos 

EM MAIO,  
MAIS UMA  
LIVE, AGORA  
EM FORMATO  
TIRA-DÚVIDAS
Fiquem ligados  
para não perder!

facebook/AAfubesp

Youtube/AfubespTV
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RÁPIDAS  

CONTAS DA AFUBESP APROVADAS
Em Assembleia Geral Ordinária virtual realizada no dia 26 

de abril, os associados participantes aprovaram as contas do 
exercício de 2020 e a previsão orçamentária de 2021 com 99,4% 
e 98,19%, respectivamente, dos votantes que participaram da 
assembleia pela internet por conta da pandemia de covid-19. A 
Afubesp disponibilizou com antecedência para apreciação os 
números do balanço e previsão orçamentária na edição 114 do 
Jornal e no site.

O presidente da associação, Camilo Fernandes, agradeceu a 
participação de todos. “Destacamos a lisura do processo, trans-
parência e a seriedade da equipe de contabilidade. O índice de 
aprovação dos nossos números mostra que estamos no cami-
nho certo e realizando uma gestão responsável do patrimônio 
dos associados”, ressalta o dirigente.

COMUNICADO 
DE AUTORIZAÇÃO 
DE DÉBITO 
COMEÇOU A 
CHEGAR AOS 
ASSOCIADOS  

Começou a ser encaminha-
do aos associados na primeira 
semana de maio um comunica-
do sobre a autorização de débi-
to das mensalidades da asso-
ciação em conta corrente para 
o mês de junho. Receberão este 
aviso aqueles que pagavam as 
suas contribuições à entidade 
por meio de desconto no ho-
lerite do Banesprev. O último 
pagamento neste formato será 
neste mês de maio.

Você pode autorizar o débi-
to pelos seguintes canais: APP 
Santander (aplicativo para ser 
baixado no seu smartphone); 
internet banking (santander.
com.br); terminais de autoaten-
dimento; ou diretamente com o 
seu gerente na agência.

Lembrando que o processo 
de recadastramento continua. 
Caso você, associado, ainda não 
tenha atualizado seus dados, 
acesse afubesp.org.br e clique 
no banner que aparece no topo 
do site. Basta colocar seu CPF e 
data de nascimento para aces-
sar sua ficha. Caso tenha dúvi-
das, informativos estão disponí-
veis no site para a leitura.

AFUBESP PEDE QUE ASSOCIADOS 
AGUARDEM DECISÃO DO 
SUPREMO SOBRE FGTS 

A associação está recebendo diversas solicitações de informa-
ções sobre ação para correção do FGTS, substituindo a TR (Taxa 
Referencial) por um índice que melhor reflete a inflação. O as-
sunto voltou para a mídia agora, em razão do julgamento de uma 
ação perante o STF para decidir sobre o assunto com julgamento 
que ocorreria no dia 13 de maio. No entanto, o julgamento foi adia-
do e ainda não tem nova data prevista – ou seja, deverá demorar.

Por isso, pedimos que os associados aguardem a fim de 
pensar o melhor caminho. Uma vez que o julgamento foi des-
marcado e ainda não há previsão de data, não há necessidade 
de pressa para dar entrada na ação. A Defensoria Pública da 
União esclareceu em nota que os interessados não precisam 
ajuizar a ação neste momento, podendo aguardar o julgamen-
to. “Se o julgamento no STF for favorável, caso o TRF4 dê pro-
vimento ao recurso da DPU na ACP e depois que não houver 
mais possibilidade para que nenhuma parte recorra (trânsito 
em julgado), deve ser publicado um edital a fim de comunicar 
os interessados para que proponham ações individuais com o 
objetivo de executar a decisão favorável”, diz a nota.

A Afubesp ofereceu de for-
ma ampla esta ação em 2013. 
Porém, a Justiça naquela épo-
ca e nos anos seguintes en-
tendeu que não tinha direito 
à correção. Motivo pelo qual, 
após inúmeras decisões des-
favoráveis, foi interrompido o 
oferecimento da ação.
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QUALIDADE DE VIDA

MANDALAS 
ENERGÉTICAS: 
EQUILÍBRIO  
DAS EMOÇÕES
Atividade de abril marcou um ano de 
#QVnaQuarentena, projeto criado no 
início da pandemia no país

O Programa Qualidade de 
Vida promoveu, no dia 
28 de abril, a ‘Oficina 
de Mandala – transfor-
mando intenções em 

lindas mandalas energéticas’, 
conduzida, por Thaís Bronzo, 
educanda física, instrutora de 
yoga e artista. A atividade, re-
alizada de forma virtual pelas 
redes da Afubesp, marcou o 
aniversário de um ano do #QV-
naQuarentena, projeto iniciado 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. 

Círculo, desenhos e cores
A palavra mandala, em 

sânscrito, uma das línguas 
mais antigas da região da Índia, 
significa círculo. Composta por 
‘manda’ que significa essência 
e ‘la’, conteúdo, mandala tam-
bém pode ser entendida como 
o círculo da essência.

Segundo a artista, a manda-
la, que tem por padrão ser cir-
cular, possui um ponto central 
importante, de onde parte os 
desenhos geométricos. “Esses 
desenhos também têm signifi-

cados, mas depende da filosofia 
e/ou da religião que a pessoa 
tem ou teve contato”, explica. 

Thaís também chamou a 
atenção para as cores, que pro-
vocam sensações em quem tem 
contato com a mandala. “As 
cores possuem mais funções 
do que apenas deixar o objeto 
atraente e chamativo. Quando 
unimos o círculo, os desenhos e 
as cores, eles transmitem emo-
ções e sentimentos. ”

 Durante a oficina, foram uti-
lizados para a confecção das 
mandalas - papel sem pauta, 
lápis, régua e borracha. Para 
quem perdeu a transmissão 
ao vivo, no site e nas redes da 
Afubesp (Facebook e YouTube), 
estão disponíveis vídeo e uma 
apostila para download com o 
passo a passo do processo de 
criação. “Para fazer o seu de-
senho, se desprenda do certo e 
errado”, completa.

FELICIDADE EXISTE 
Saber lidar com as emoções 
é muito importante nestes 
tempos pandêmicos. Pensando 
nisso, na última quarta-feira 
do mês de maio (26), o projeto 
#QVnaQuarentena vai falar 
sobre algo muito importante: 
a Felicidade. A atividade, que 
será transmitida pelas redes da 
Afubesp, às 15h, será ministrada 
pela educadora emocional Angela 
Caputo Bittencourt, criadora da 
Oficina de Negociação Positiva e 
do Projeto Felicidade Existe.

Claudia Campolim acompanhou a oficina e produziu sua primeira mandala



AFUBESP | MAIO DE 2021

8

NOTAS

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 30/06/2021 ou até o final do estoque.
Confi rmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

COD: M3128

SMARTPHONE XIAOMI 
POCO M3 - 128GB

01 ANO DE GARANTIA
NAS CORES AZUL 

OU PRETO

NAS CORES
PRETO OU ROSA

FRETE 
GRÁTIS

• Tela FHD 6.53” • 4GB de RAM • 128GB 
de memória interna • Processador 
SnapdragonTM 662 Octa-core Dual 
Sim 6000mAh • Câmera Tripla 48MP 
• Baterias de altíssima capacidade • 
Proteção Gorilla Glass 3

DÉBITO 
EM CONTA

10xR$199,00
Total R$1.990,00

sem
juros 10

01 ANO DE GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA

GALAXY 
A01 CORE

GALAXY 
A12

NAS CORES
VERMELHO, PRETO OU AZUL

NAS CORES VERMELHO, AZUL, 
BRANCO OU PRETO

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

• Android 10, Dual Chip • Processador 
Octa Core • Câmera Traseira 8MP e 
Frontal 5MP • Tela 5.3” • Memória 32GB 
• RAM 2GB

• Android 10, Dual Chip • Processador 
Octa Core • Câmeras Traseiras 
(Quádrupla + Selfi e 8MP) • Tela 6,5” • 
Memória 64GB • RAM 4GB

DÉBITO 
EM CONTA

01 ANO DE GARANTIA01 ANO DE GARANTIA

GRÁTIS
DÉBITO 
EM CONTA

8xR$118,50
Total R$948,00

sem
juros 10xR$169,00

Total R$1.690,00
sem
juros

10 10

COD: SMA01 COD: SMA12

COD: ESC700

COD: GPO200

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

ESCOVA SECADORA CADENCE ROUGE STYLE 4 EM 1Aparelho medidor de pressão arterial digital de pulso 
G-Tech GP200 + Oxímetro Digital Dedo Medidor 
Saturação Oxigênio Led Colorid

4xR$62,25
Total R$249,00

sem
juros6xR$56,50

Total R$339,00
sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

,50
,00
juros DÉBITO 

EM CONTA

01 ANO DE GARANTIA

4xR$62,25
Total R$249,00

sem
juros

01 ANO DE GARANTIA

8xR$73,75
Total R$590,00

sem
juros

RÁDIO RETRÔ  VINTAGE 
BLUETOOTH -AM/FM - SD -MP3

RELOGIO XIAOMI AMAZFIT BIP LITE 
BLUETOOTH - GLOBAL PRETO/ROSA

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

• Alimentação AC Bivolt: 
110/50Hz - 229/60Hz
• Alimentação DC: 3V 
400mA - 2 pilhas tipo D 
(grande)
• Entrada: USB/ SD/AUX
• Potência de saída: 5W
• Bateria vc interna
• FM 88 - 108MHz
• AM 530 - 1600KHz
• SW 8.0 - 16MHz

FUNÇÕES: Pressão arterial Batimentos cardíacos 
• Contador de passos Natação Luz ultravioleta 
• Contador de calorias • Distância aproximada • 
Vários modos de esportes: caminhada, corrida, 
ciclismo, caminhadas, futebol, basquete 
• Monitoramento do sono • Despertador • 
Notifi cação de mensagens • Bússola • Barômetro 
• Alerta de chamadas • Alarme • Lembrete 
sedentário • Anti-Perda • Calendário • Previsão 
do tempo • Notifi cação de atualizações de redes 
sociais, SMS, Facebook, Twitter, Skype, Wechat, 
WhatsApp • Função de Always • Pacote incluí: 
1-Relógio SmartWatch Xiaomi Original 1-Manual de 
instruções 1-Cabo de carregamento

• G-Tech GP200 • Totalmente automático 
• 120 memórias • Tripla zona de 
memória (Permite armazenar resultados 
independentes para 3 pessoas) • 
Indicação de arritmia cardíaca • Gráfi co 
indicador de nível de hipertensão • 5 
anos de garantia • Acompanha estojo 
para guardar • Validado clinicamente

• Seca • Alisa • Modela • Escova! Chegou 
a Escova Secadora Rouge Style 4 em 1 • 
Perfeito controle de secagem e modelagem 
do cabelo • Potente 1200w, com 3 diferentes 
temperaturas, ideais para se adaptar a 
cada tipo de penteado e íons turmalina que 
neutralizam o efeito do frizz.

• Oxímetro Digital • Saturação 
Oxigênio SpO2 • Faixa de medição: 

70-100% • Precisão de Medição: 
± 2% (80%-100%)  • Frequência 

Cardíaca Faixa de Medição: 25-250 
bpm • Consumo de energia abaixo 

de 50mA • 2 x pilhas AAA (Palito)

CADENCE ROUGE STYLE 4 EM 1

FRETE 
GRÁTIS

COD: XA300 COD: AD3199
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BLUETOOTH - GLOBAL PRETO/ROSA

COD: MTO128MOTOROLA 
ONE FUSION
01 ANO DE GARANTIA

NAS CORES AZUL SAFIRA OU 
VERDE ESMERALDA

FRETE 
GRÁTIS

• Tela 6.5” HD • Dual Chip • 4GB de RAM • 
128GB de memória interna • Processador 
Snapdragon 710 Octa-Core • Câmera 48MP 
abertura de f/1.7 Quad Pixel - Câmera 8MP 
abertura de f/2.2 - Câmera 5MP abertura de 
f/2.4 - Câmera 2MP abertura de f/2.4 - Flash LED 
- Gravação de vídeos 4K 30fps - Auto foco AF - 
Zoom digital 8x • Câmera frontal 8MP

DÉBITO 
EM CONTA

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

sem
juros

10

• Medidas: altura 15cm 
- largura 20.5cm - 
profundidade 8.5cm
• Bluetooth
• Entrada USB - SD - P2


