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

MUITAS MUDANÇAS, DESAFIOS E PRESSÃO.  NO MÊS DO BANCÁRIO, 
REPRESENTAÇÃO SE ORGANIZA PARA SEGUIR A LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS, 

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONQUISTAS PARA A CATEGORIA

CABESP CUMPRE DECISÃO DA JUSTIÇA E CHAMA ELEIÇÃO PARA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO NO DIA 1º DE SETEMBRO

Ed. no 118 | agosto de 2021 

PROFISSÃO BANCÁRIO
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A gosto é o mês dos bancários e a Afubesp 
não poderia deixar de parabenizar a ca-
tegoria por sua resiliência em tempos de 
grandes mudanças no formato de traba-
lho, adaptação às tecnologias cada vez 

mais avançadas. Por resistirem ao assédio e à 
pressão constante por metas, em meio ao medo 
de contrair o vírus letal.

Tem sido desafiador manter a sanidade, a 
produtividade e os direitos trabalhistas, nós sa-
bemos. É por isso que a Afubesp segue atenta 
e na luta contra os desmandos do Santander. A 
atuação conjunta com as entidades sindicais já 
conquistou muitas vitórias, com reintegrações 
(leia mais na página 3), a condenação do banco 
por atitudes antissindicais (páginas 4 e 5), por 
exemplo, além de obrigar a Cabesp a realizar 
a eleição para diretor administrativo (página 7).

São tempos desafiadores sim, mas as vitó-
rias nos dão fôlego para seguir na defesa in-
transigente de direitos e conquistas. O que tam-

bém nos traz alento é ver o nosso programa 
Qualidade de Vida completar 15 anos. Começou 
tímido, cresceu, atraiu centenas de colegas e na 
pandemia se reinventou. Migrou do presencial 
para o online e não tem decepcionado seus fiéis 
participantes. Fica aqui o convite para conhecer 
se ainda não o fez! As atividades ocorrem sem-
pre nas últimas quartas do mês, pelos nossos 
canais no Facebook e Youtube (saiba mais nas 
páginas 8 e 9).

Mais do que realizar atividades, o programa 
também promove ações solidárias sempre que 
possível, como ocorreu recentemente com doa-
ção de dezenas de gorros, cachecóis e mantas 
de crochê confeccionados pelas integrantes do 
projeto “Fios que Aquecem” ao Abrigo dos Ve-
lhinhos Frederico Ozanam e à Casa Divina Pro-
vidência. É gratificante!

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

PRA COMEÇAR
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RESILIÊNCIA EM  
TEMPOS DE MUDANÇAS 

Não se esqueça de 
autorizar o débito de 

suas mensalidades  
em conta corrente.  

No site da Afubesp tem 
um passo a passo de 

como fazer, mas dúvidas 
também podem ser  

sanadas pelo telefone 
(11) 3291-1744, das 10h 

às 15h, de segunda  
a sexta-feira.  
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TRABALHADORES 
REINTEGRADOS

A seriedade do Jurídico da 
Afubesp na defesa e orien-
tação de quem o procura 
tem sido demonstrada 
frequentemente. Isso por-

que, o departamento tem obtido 
vitórias importantes para os as-
sociados da entidade.

A mais recente delas foi a 
reintegração de um bancário do 
Santander, demitido sem justa 
causa, em plena pandemia de 
covid-19, que estava prestes a 
entrar no período de estabilida-
de de aposentadoria.

A decisão da Justiça ordenou 
ainda que o banco promova a 
manutenção do autor no plano 
de saúde, nos mesmos termos 
anteriores à dispensa, deter-
mina o pagamento de todas as 
verbas salariais do período de 
afastamento (salários, férias 

Associados procuraram Jurídico da Afubesp 
e conquistaram o retorno ao trabalho 

acrescidas do terço constitu-
cional, 13º salário e depósitos 
fundiários), desde a data da dis-
pensa até a data da efetiva rein-
tegração, autorizando-se a de-
dução das verbas rescisórias já 
quitadas, além de danos morais.

Outra vitória
Em maio deste ano, o Jurídi-

co da Afubesp também conquis-
tou outra reintegração, mas ao 
quadro de funcionários da Ca-
besp. O trabalhador tinha mais 
de 26 anos na casa e foi dispen-
sado em 2019, em um momento 
difícil de saúde mental, relacio-
nado diretamente com assédio e 
pressão moral, cometidos pela 
diretoria da Caixa Beneficente.

A perícia médica judicial cons-
tatou o nexo causal e a incapaci-
dade laborativa parcial. Sendo 

assim, o juiz deferiu o pedido 
de tutela provisória de urgência 
para determinar a reintegração, 
também com manutenção do 
plano de saúde ativo, nos mes-
mos moldes atualmente vigen-
tes (coparticipação).

“As decisões positivas para 
os dois trabalhadores demons-
tram a seriedade com que a 
entidade trabalha em prol dos 
seus associados, seja defen-
dendo seus direitos trabalhistas 
ou questões ligadas à Cabesp e 
ao Banesprev”, ressalta Ansel-
mo Silva, advogado da Afubesp.

Para o presidente da asso-
ciação, Camilo Fernandes, es-
tes são apenas dois exemplos, 
dentre muitos outros motivos, de 
como vale a pena ser associado. 
“Mostra que estamos sempre 
prontos para lutar pelos bancá-
rios da ativa e aposentados em 
todas as esferas possíveis, seja 
nas negociações ou na Justiça”.

Procure o Jurídico
A Afubesp oferece acon-

selhamento e ajuizamento de 
processos individuais e coleti-
vos, em diversas áreas da Jus-
tiça. Assuntos previdenciários 
e trabalhistas, além de casos 
da área cível, que inclui família, 
comercial, imobiliária, tributá-
ria e constitucional, por exem-
plo. O Jurídico está à disposição 
dos associados das 10h às 15h, 
de segunda a sexta-feira, exce-
to feriados. Informações sobre 
ações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 3292-1744 e e-mail 
jurídico@afubesp.com.br.
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TRABALHO

EM FRANCA 
TRANSFORMAÇÃO

Mudanças aceleradas, ataques aos direitos trabalhistas, pressão 
de todos os lados, ser bancário atualmente é exaustivo e ter 
representação se revela mais importante do que nunca

Ser bancário nos dias de 
hoje muito pouco se asse-
melha ao que já foi no pas-
sado. As transformações 
são profundas e foram 

intensificadas a partir de 2012 
quando as instituições financei-
ras iniciaram a implementação 
de reestruturação produtiva ba-
seada nas tecnologias. A cha-
mada 4ª revolução industrial 
trouxe a consolidação dos canais 
digitais nas transações financei-
ras, automação de processos in-
ternos, utilização de inteligência 
artificial, por exemplo.

O que vinha ocorrendo de 
forma gradual acabou sendo 
acelerado com a pandemia de 
covid-19, que obrigou a imple-
mentação de novas formas de 
trabalho, como o home office, e 

agora o debate sobre o modelo 
híbrido (ora em casa, ora no es-
critório), assunto tratado na edi-
ção 117 do Jornal Afubesp.

Junto com tudo isso, o fecha-
mento de unidades e a redução 
dos postos de trabalho. Segundo 
o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), pela primeira 
vez desde 2012, o Santander pos-
sui menos de 45 mil empregados 
(naquele ano eram mais de 55 
mil), em  um contexto de aumen-
to da carteira de clientes, sob 
mais pressão pelo cumprimento 
de metas abusivas para obtenção 
de lucros cada vez maiores.

Sem contar as frequentes 
tentativas de mexer na jornada 
da categoria. A mais recente foi a 
aprovação pela Câmara dos De-

putados no dia 10 de agosto, por 
304 votos a 133, a Medida Provi-
sória (MP) nº 1045, que aprofun-
da a reforma Trabalhista e reduz 
a proteção aos trabalhadores. A 
emenda 40 inserida no projeto 
é um dos ‘jabutis’, que ataca a 
jornada de seis horas dos ban-
cários e reduz o adicional das 
horas extras.

Com isso a categoria fica su-
jeita a ter a jornada estendida 
para 8 horas mediante acordo in-
dividual ou acordo coletivo, redu-
zindo para 20% o adicional pelas 
horas extras que passam a com-
por a jornada normal de trabalho 
(sétima e oitava horas). Hoje, a 
legislação determina que a hora 
extra seja paga com adicional de 
50% (segunda a sábado) e 100% 
(domingos ou feriados).

FREEPIK
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O produto final desta soma-
tória é uma epidemia de adoeci-
mentos relacionados ao trabalho 
enquanto os bancos seguem lu-
crando como sempre.

Para Maria Rosani, dirigente 
da Afubesp e do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, é fun-
damental que os trabalhado-
res estejam engajados com as 
entidades que os representam. 
“Juntos vamos continuar lutan-
do pela manutenção dos acor-
dos coletivos que são tão valio-
sos, neste momento de ataques 
diários por parte do governo que 
privilegia os banqueiros em de-
trimento dos bancários que pro-
duzem estes lucros escorchan-
tes e recebem como prêmio o 
assédio, a pressão por metas 
abusivas, ameaças constantes 
de demissão, precarização dos 
direitos e adoecimento”.

Encontro Nacional 
No dia 3 de agosto, foi rea-

lizado o Encontro Nacional dos 
Funcionários do Santander, por 
vídeo conferência, de dirigentes 
sindicais de diversas partes do 
país com debates e definição de 
um plano de lutas para resistir 
aos ataques e avançar na con-
quista de novos direitos. 

Na ocasião, a economista do 
Dieese Catia Uehara apresentou 
dados sobre o balanço do banco 
e informações sobre empresas 
que fazem parte da holding do 
Santander. “Importante ressal-

BANCO CONDENADO POR PRÁTICA ANTISSINDICAL

tar que foi o maior lucro trimes-
tral alcançado pelo Santander 
no Brasil”, observou a econo-
mista, que completou: “o banco 
continua acelerando a tendên-
cia de forte crescimento já vista 
nos últimos anos”.

No segundo trimestre de 
2021, o Santander obteve lucro 
líquido gerencial de R$ 4,171 
bilhões, crescimento de 98,4% 
em relação ao obtido no mesmo 
período do ano passado. O lucro 
obtido nos primeiros seis meses 
no Brasil representou 22,5% do 
lucro global do conglomerado, 
que foi de € 4,205 bilhões.

Outro tema debatido no even-
to foi a previdência fechada dos 
bancários. Atualmente, Banes-
prev, Sanprev, SantanderPrevi e 
Bandeprev - todos pertencen-
tes ao grupo Santander - so-
frem investidas assim como os 
planos de outros bancos e em-
presas. A unificação das lutas 
foi uma das resoluções.

O juiz Jeronimo Azambuja Franco Neto, da 60ª vara do 
trabalho de São Paulo, concedeu sentença favorável à ação 
civil pública contra o Santander ajuizada pelo Sindicato dos 
Bancários de São Paulo por atos antissindicais. A decisão 
de primeira instância foi proferida no dia 27 de julho, e 
fixou indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 50 
milhões. Cabe recurso.
O presidente da Afubesp, Camilo Fernandes, foi 
testemunha no processo e, na oportunidade, falou sobre 
os ataques ao Banesprev e à Cabesp. Na sentença, o juiz 
reconheceu que o banco vem mexendo de forma unilateral 
nas duas entidades, descumprindo o acordo coletivo e 
termos de compromisso, o que dá força para luta dos 
banespianos. A íntegra da decisão está disponível no site.
Para Camilo Fernandes, o banco erroneamente vem 
apostando muito na linha jurídica, ao invés da negocial. 
“Essa decisão só confirma uma frase que sempre tenho dito: 
o Santander pode muito, mas não pode tudo! Uma vitória pra 
ser comemorada pelos trabalhadores e pelo sindicato”.

No início de agosto, a sentença foi tema de live no 
Youtube do Sindicato. Na oportunidade, a dirigente Rita 
Berlofa, que é também presidente da Uni Finanças, 
falou sobre a postura do Santander em não mais 
abrir negociação com as entidades sindicais e de 
descumprimento de acordos como ocorria anteriormente. 
Sem dúvida, uma das mudanças mais significativas da 
gestão de Sergio Rial, que já anunciou sua saída em de 
1º de janeiro de 2022, para assumir a presidência do 
Conselho de Administração do banco.
Rita disse ainda que, por conta de seus desrespeito 
à liberdade sindical, o Santander foi denunciado ao 
IFC (International Finance Corporation), organização 
pertencente ao Grupo Banco Mundial, onde as instituições 
financeiras são filiadas e podem buscar linhas de crédito.
“Foi a primeira vez que isso ocorreu no sistema financeiro 
nacional. Tudo o que o Sindicato pode fazer para mostrar 
pro banco que o melhor caminho é o diálogo, nós temos 
feito”, comentou a dirigente.
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NOTAS 

ALERTA NA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR!

A Reforma Tributária (PL 2337/21) pode trazer gra-
ves prejuízos aos participantes da Previdência Comple-
mentar Brasileira, segundo o vice-presidente da Afu-
besp e conselheiro da Anapar, Walter Oliveira.  

A proposta é tributar em 15% a rentabilidade das 
aplicações em títulos e valores mobiliários, inclusive 
para os isentos, como é o caso das entidades fecha-
das, que não têm fins lucrativos. “Se aprovada, a ren-
tabilidade será tributada durante a acumulação dos 
recursos e o participante vai pagar imposto sobre os 
benefícios recebidos, gerando bitributação. Isso já 
existiu no passado aos participantes do Plano II, mas 
acabou para os associados da Afubesp por meio da 
via judicial.” 

Outro ponto é a tributação de dividendos, que também 
têm isenção e que configura importante alternativa para 
alcançar rentabilidade melhor, que é raro atualmente. 
“Somos favoráveis à taxação de dividendos, mas é preci-
so separar as poupanças previdenciárias, mantendo-se 
a isenção para os Fundos Fechados”, conclui.

BANCÁRIO SOLIDÁRIO
Solidariedade em alta! Em dois meses, a ação ‘Dia 

D’ da campanha Bancário Solidário arrecadou mais 
de 5 toneladas de alimentos por meio de doações de 
trabalhadores, dirigentes e funcionários da Afubesp, 
Sindicato dos Bancários de São Paulo e da Apcef/SP. 

No total, foram arrecadas 421 cestas básicas des-
de junho. Além disto, a campanha também angariou 
quantias em dinheiro, que foram depositadas direta-
mente, via PIX, nas contas correntes do padre Júlio 
Lancellotti e da Rede Rua.

Por meio da campanha são servidas na Quadra 
dos Bancários mais de mil refeições por dia para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além 
disso, em parceria com o MST, já foram distribuídas 
mais de 4 toneladas de alimentos para comunida-
des carentes da capital paulista, levando doações 
até tribos indígenas do extremo-sul de São Paulo. A 
campanha contribui ainda para a obra do Padre Júlio 
Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua 
da Arquidiocese de São Paulo.

Acesse o site bit.ly/bancario-solidario e veja como 
colaborar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ABAESP-ASSOCIAÇÃO DOS BANCÁRIOS 

APOSENTADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Antonio Marcelo Mendes Ribeiro, portador 
da Cédula de Identidade RG. 4.229.716-1 e 
do CPF/MF nº 058.303.468-34, presidente 
em exercício da Associação dos Bancários 
Aposentados do Estado de São Paulo-ABA-
ESP, em conformidade com o estatuto so-
cial, registro eletrônico 683544, artigos, 4º, 
item 9; 13º, 16º e 17º, CONVOCA a todos os 
seus associados para a Assembleia Geral a 
ser realizada em 29 de setembro de 2021, à 
Rua São Bento, nº 365 – 20º andar – centro 
– São Paulo-SP, às 13h em primeira chama-
da com a presença da maioria simples de 
seus associados, quites com a Tesouraria, 
ou em segunda convocação às 13h30, com 
qualquer número, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: Eleição da diretoria 
e posse para o triênio 2021 à 2023. 
Publique-se e cumpra-se. 
São Paulo, 27 de julho de 2021. 
Antonio Marcelo Mendes Ribeiro (presidente) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ABAESP-ASSOCIAÇÃO DOS BANCÁRIOS 

APOSENTADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Antonio Marcelo Mendes Ribeiro, portador 
da Cédula de Identidade RG. 4.229.716-1 e 
do CPF/MF nº. 058.303.468-34, presidente 
em exercício da Associação dos Bancários 
Aposentados do Estado de São Paulo-ABA-
ESP, em conformidade com o estatuto so-
cial, registro eletrônico 683544, artigos, 4º, 
item 9; 13º, 16º e 17º , CONVOCA a todos os 
seus associados para a Assembleia Geral a 
ser realizada em 29 de setembro de 2021, à 
Rua São Bento, nº. 365 – 20º andar – centro 
– São Paulo-SP, às 15h em primeira cha-
mada com a presença da maioria simples 
de seus associados, quites com a Tesoura-
ria, ou em segunda convocação às 15h30, 
com qualquer número, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: Alteração estatu-
tária: 1- Forma de convocação da Assem-
bleia, arts. 4º. Parágrafo Primeiro, Art. 
17º., Adequação e aprovação; 2 – Apro-
vação do Plano Anual Cultural ABAESP e 
meios de recursos. 
Publique-se e cumpra-se. 
São Paulo, 27 de julho 2021. 
Antonio Marcelo Mendes Ribeiro (presidente)
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VITÓRIA 

Entidade informou que cumprirá 
sentença favorável à comissão eleitoral 
determinando retomada do pleito, desta 
vez com participação de Wagner Cabanal

CABESP CONVOCA NOVA 
ELEIÇÃO PARA DIRETOR 
ADMINISTRATIVO

Em comunicado divulga-
do no dia 10 de agosto, a 
Cabesp informou que irá 
cumprir a sentença judi-
cial que foi ajuizada pelos 

membros da comissão eleitoral 
em 2019, quando a presidenta 
da entidade, num ato monocrá-
tico, autoritário e totalmente ir-
regular, impugnou o nome de 
Wagner Cabanal como candi-
dato ao cargo de diretor admi-
nistrativo. A decisão de convo-
car nova eleição eletrônica para 
o cargo, desta vez com a partici-
pação de Cabanal, foi proferida 
em maio pela 15ª Vara Cível, do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo.

De acordo com o informe 
da Cabesp, o sistema eleitoral 
para o pleito de Diretor Admi-
nistrativo será aberto no dia 1º 
de setembro em cumprimento 
à ordem judicial. A convocação 
para a nova votação é conside-
rada mais uma vitória da re-
presentação, que luta desde o 
ocorrido para que esta irregu-
laridade seja corrigida. 

Os candidatos anunciados 
pela comissão eleitoral são os 
mesmos do pleito que fora in-
terrompido em em 2019, Mauri-

cio Danno, Deocleciano Rogério, 
desta vez com a justa presen-
ça de Wagner Cabanal. Acesse 
www.afubesp.org.br para man-
ter-se informado sobre detalhes 
do processo eleitoral.

DIRETORIA IGNORA PREOCUPAÇÃO DE  
BENEFICIÁRIOS SOBRE CONVÊNIO COM A CNU 
Logo que a Caixa Beneficente anunciou o convênio com a Central Nacional 
Unimed (CNU), os beneficiários enxergaram com preocupação a possibilidade 
de perder o atendimento de médicos de longa data, que conhecem seu 
histórico de tratamentos. Por isso, as entidades de representação enviaram 
carta pedindo à diretoria e presidência da Cabesp que mantivesse os 
convênios reciprocidade em operação. Em uma resposta breve, assinada por 
seu jurídico, a Caixa se limitou a dizer que os serviços das antigas prestadoras 
vão cessar em pouco menos de dois meses. 

Quanto aos serviços em vigência, a correspondência diz que o atendimento será 
interrompido salvo em casos de internação e procedimentos em andamento. 
Como “solução” ao questionamento das entidades sobre associados que 
tenham profissionais que acompanham a longa data, a Cabesp afirma 
que “permanecerá garantindo o atendimento aos beneficiários através do 
reembolso”, além de promover mais uma vez seus serviços de telemedicina. 
Na opinião do presidente da Afubesp Camilo Fernandes, a Cabesp deveria se 
abster de citar o sistema de livre escolha reembolsável, “uma vez que o valor 
dos reembolsos são absolutamente irrisórios e incapazes de auxiliar no custeio 
particular”. Qualquer problema sobre o assunto deve ser levado à Ouvidoria 
da Cabesp e, caso não seja resolvido, também é possível registrar denúncia na 
ANS. As entidades estão estudando as medidas cabíveis para tratar de mais 
essa postura do Santander e da Cabesp.



AFUBESP | AGOSTO DE 2021

8

#QVNAQUARENTENA

Palestra sobre organização de roupas e 
objetos mostra que um ambiente livre de 
bagunça também melhora corpo e mente

COLOCANDO ORDEM NA VIDA

Convite: olhe ao seu redor, 
seja na sala da sua casa, 
seu quarto, ou até no es-
critório. Você vê a agonia 
da bagunça, ou a paz da 

organização? Pois foi com este 
sentimento que a personal or-
ganizer e consultora em orga-
nização, Feng Shui e radiestesia 
Aline Gayatri Prem ministrou 
palestra na atividade de julho 
do #QVNaQuarentena, em live 
transmitida pelas redes da Afu-
besp. Em pouco mais de uma 
hora, a especialista propôs a re-
flexão sobre como organizar um 
ambiente externo nos faz bem.

“A desordem almoça com 
a abundância, janta com a po-
breza, ceia com a miséria e vai 
dormir com a morte”. A frase 
atribuída ao polímata Benja-
min Franklin (1706-1790) pode 
parecer forte, mas faz todo o 
sentido, afinal, o caos externo 
é reflexo do nosso interior. De 
acordo com Aline, que estuda a 
área desde 2012, antes de tudo 

é preciso entender a origem do 
caos - se ele tem fundo emo-
cional, se ele é hereditário, e 
se questionar o motivo da acu-
mulação de objetos. “Às vezes 
estamos tão aflitos que não 
fazemos questão de colocar 
ordem nas coisas, seja por fal-
ta de tempo ou outros fatores. 
Mas um ambiente organizado 
traz melhor aproveitamento do 
tempo no dia a dia”, diz Aline.

Os costumes familiares tam-
bém são fundo para a acumula-
ção. “A pessoa fica tão habitua-
da em como as coisas eram na 
casa dos pais, que não vê mo-
tivo de mudar e acaba repetin-
do. É como um comportamento 
padrão”, destaca a especialista. 
Estes hábitos podem ter conse-
quências na vida profissional e 
até em relacionamentos. 

Numa análise terapêutica 
sobre a acumulação, é possível 
observar muitos significados 
por trás da bagunça. Ambien-
tes saturados de objetos podem 

refletir um momento cheio de 
projetos sem andamento, como 
a desordem na entrada de casa 
pode significar medo de se re-
lacionar com outras pessoas. 
Acumular objetos debaixo da 
cama e móveis, segundo Ali-
ne, significa a dependência da 
opinião alheia, e uma bagunça 
geral pela casa revela apatia e 
desinteresse pela vida. “É im-
portante entendermos que os 
extremos não são saudáveis. 
Nossa casa é um ambiente vivo, 
não é possível deixar a casa um 
brinco o tempo todo, mas dei-
xar a casa um caos faz mal para 
a saúde”, ressalta.

O exemplo mais comum de 
acumulação para a maioria 
das pessoas é quando se che-
ga ao ponto de não ter mais 
espaço no guarda-roupas nem 
nos armários. Segundo Aline, é 
preciso praticar o desapego e 
considerar doar aquelas peças 
que não são usadas há vários 
meses. Para isso, a sugestão 
é deixar sempre um cesto ou 
sacola com em algum local 
para depositar as roupas des-
tinadas à doação. “Lembrando 
que doamos coisas que ainda 
têm utilidade, mas não usamos 
mais”. A organização tem um 
lado material, com soluções 
como conserto, doações e até 
mesmo rentabilizar vendendo 
peças para brechós. Por ou-
tro lado, essa organização traz 
equilíbrio e lugar para o novo, 
além de propiciar o aproveita-
mento de tempo.

Para assistir a palestra na 
íntegra, inclusive as dicas da 
consultora sobre dobras de 
roupas, acesse o canal Afu-
bespTV no YouTube.

FR
EE

PI
K
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ANIVERSÁRIO 

Foi num dia 31 de agosto 
que nasceu a história de 
um programa que já faz 
parte da vida de tantos. O 
Qualidade de Vida foi con-

cebido com a proposta de criar 
um espaço de diálogo e troca 
de ideias com os banespianos 
recém-aposentados, que per-
deram abruptamente o sentido 
de pertencimento. Com o tem-
po essa semente germinou em 
encontros, fortalecimento dos 
laços afetivos e, por fim, criou a 
identidade que tem hoje. Quinze 
anos se passaram, e a iniciativa 
continua a dar frutos - mesmo 
durante tempos onde tivemos de 
trocar o olho no olho pelas telas.

Quantos passeios, aulas, ofi-
cinas, palestras e confraterni-
zações marcaram essa trajetó-
ria? Fazendo uma contabilidade 
dos eventos mensais, o progra-
ma já bateu as 154 atividades 
(fora as aulas e oficinas espo-
rádicas) - que só acontecem 
por conta do trabalho árduo do 
grupo que coordena o Qualida-
de de Vida e dos fiéis colegas 
que sempre marcam presença 
- pessoalmente ou virtualmen-
te. Isso tudo, sempre com a 
preocupação de formular e or-
ganizar atividades que tragam 
conhecimento e reflexão.

“Nesse caminhar, tropeça-
mos muitas vezes, mas não 
desistimos”, lembra uma das 

coordenadoras do programa, 
Olívia Araújo. “Ajudamos a inte-
grar pessoas que enfrentaram 
momentos de depressão e que 
se tornaram assíduos das ativi-
dades, além de aproximar os as-
sociados da Afubesp”, completa. 
Há de se lembrar que a dedica-
ção gerada nas oficinas de tra-
balhos manuais, por exemplo, 
floresceu em um projeto parale-
lo de produção de mantas de lã 
para doação às pessoas caren-
tes, o “Fios que Aquecem”.

Com a pandemia de covid-19 
e a necessidade de isolamento, 
a dinâmica do programa mu-
dou - mas não perdeu sua es-
sência. As palestras e oficinas 
antes presenciais são trans-
mitidas pelas redes sociais da 
Afubesp desde abril de 2020, 

com o #QVNaQuarentena. Essa 
nova dinâmica acompanha tam-
bém um antigo desejo de que as 
atividades fossem transmitidas 
pela internet, alcançando por 
fim mais colegas - principal-
mente aqueles que moram em 
cidades mais distantes e que 
não podiam comparecer antes 
aos eventos. Em nome da coor-
denação do Qualidade de Vida, 
Olívia destaca a torcida para que 
possamos nos reunir em segu-
rança o mais breve. Que venham 
os próximos quinze anos!

Você participa do Qualidade 
de Vida? Mande um depoimen-
to sobre momentos memoráveis 
que viveu ao longo destes anos 
de parceria para o programa por 
meio do e-mail qualidadevida@
afubesp.com.br.

COMEMORE ESSA TRAJETÓRIA CONOSCO! 
Para entrar no clima de celebração, no dia 25 de agosto, às 16 horas, o chef 
Adriano Ramos comandará uma oficina especial de petiscos para happy 
hour. A proposta é que os participantes acompanhem as receitas e tentem 
reproduzi-las em casa para, assim, confraternizarmos mesmo de longe. A 
live será transmitida pelo canal AfubespTV no YouTube e página da Afubesp 
no Facebook. Esperamos a participação de todos! 

É PIQUE!
Qualidade de Vida 
completa 15 anos  
se reinventando  
e de olho nos  
próximos reencontros
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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

Mês dos Pais é com a

AFUBESP e  a  Open  Comercial

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 30/09/2021 ou até o final do estoque. Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA
01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

GALAXY 
A02s

GALAXY 
A32

MOTO G10

ECHO DOT 4ª GERAÇÃO COM ALEXA BARBEADOR PHILIPS AQUATOUCH 
SÉRIE 5000

MOTO G30

GALAXY 
A12

GALAXY 
A52

NAS CORES PRETO, VERMELHO OU AZUL

NAS CORES BRANCO, AZULOU PRETO

NAS CORES BRANCO FLORAL OU CINZA AURORA

NAS CORES
PRETO OU AZUL

NA COR
PRETO E AZUL

NAS CORES WHITE LILAC OU DARK PRISM

NAS CORES VERMELHO, AZUL, BRANCO OU PRETO

NAS CORES VERMELHO, AZUL, BRANCO OU PRETO

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

• Android 10, Dual Chip • 
Processador Octa Core • 
Câmera Tripla 13MP + 2MP + 
2MP e Frontal 5MP • Tela 6.5” 
• Memória 32GB • RAM 3GB • 
Bateria 5000mAh

• Android 11, Dual Chip • 
Processador Octa Core 2GHz • 
Câmera Quádrupla 64MP + 8MP 
+ 5MP + 2MP e Frontal 20MP 
• Tela 6.4” • Memória 128GB • 
RAM 4GB • Bateria 5000mAh

• Android 11, Dual Chip • 
Processador Octa Core • 64GB 
•4G •Wi-Fi •Tela 6.5’’ Dual Chip 
4GB RAM •Câmera Quádrupla  
48MP + 8MP + 2MP + 2MP e 
Frontal 8MP

• Controle músicas apenas com sua voz. Ouça 
músicas do Amazon Music, Apple Music, Spotify, 
Deezer e outros por toda sua casa com o recurso 
música multiambiente ou ainda escute estações 
de rádios. • Peça para a Alexa responder 
perguntas, ler as notícias, checar a previsão 
do tempo, criar alarmes, controlar dispositivos 
de casa inteligente compatíveis e muito mais. • 
Com sua voz, controle facilmente dispositivos 
compatíveis e peça à Alexa para acender as 
luzes, trancar portas e muito mais. “Alexa, ligue a 
TV”. • Faça chamadas para amigos e familiares

Barbeador Elétrico Aquatouch Série 5000 Bivolt 
Preto Série 5000 da Philips foi desenvolvido para 
um barbear muito mais confortável, rápido e para 
proteger sua pele. Possui tecnologia Super Lift 
& Cut Action.
• Cabeças flex em 5 direções
• Uso a seco ou molhado
• Com aparador de precisão
• 30 min de uso/8 horas de carga

• Android 11, Dual Chip • 
Processador Octa Core 2.0GHz 
• 128GB •4G •Wi-Fi •Tela 6.5’’ 
Dual Chip 4GB RAM •Câmera 
Quádrupla 64MP + 8MP + 2MP 
+ 2MP e Frontal 13MP

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

• Android 11, Dual Chip • 
Processador Octa Core 
2.3GHz • Câmera Quádrupla 
64MP 64MP + 12MP + 5MP 
+ 5MP e Frontal 32MP • Tela 
6.5” • Memória 128GB • RAM 
6GB • Bateria 5000mAh

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

MEMÓRIA 
6GB RAM

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

sem
juros

10xR$219,00
Total R$2.190,00

sem
juros

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

sem
juros

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

sem
juros

8xR$84,50
Total R$676,00

sem
juros

10xR$209,00
Total R$2.090,00

sem
juros

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

sem
juros

10xR$299,00
Total R$2.990,00

sem
juros
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11

11 11

11
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COD: SMA02

COD: SMA32

COD: MTOG10

COD: ECO04 COD: ECO04

COD: MTOG30

COD: SMA12

COD: SM52


