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Biblioteca

Ana Maria Lima,
nova bibliotecária,
vai tornar acervo
mais atrativo. Pág.7
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Dependentes mantêm vínculo até 40 anos
Decisão inédita amplia limite de idade para sócio e agrega familiares ao quadro associativo

Novas
reformas
vêm por aí
Próxima reunião do
Conselho de Administração vai definir a
hierarquia das intervenções recuperadoras.
Plano de negócios para
o clube está em fase
final. Novo pier e a
churrasqueira principal
devem estar prontos em
abril. Outras demandas
estão na pauta: quadras
de tênis (novas redes
foram colocadas em 1º
de março), Ginásio
Poliesportivo e recuperação de todas as
churrasqueiras.

Cinema grátis
no Espaço
Unibanco vale
para todos
Inicialmente restrita a
associados aposentados,
a regalia foi estendida a
toda a coletividade
asbaquiana. Veja como
está sendo a experiência
cultural, na pág.3

Em medida arrojada, o
Conselho de Administração da Asbac São
Paulo, em Reunião
Ordinária de 21 de
novembro último, decidiu
estender o limite de idade
de 21 para 40 anos.
A medida agregadora de
familiares abrange todo o
quadro da associação e
vai propiciar benefícios
em qualidade de vida -princípio que norteia a
existência da Asbac.

Para concretizar as
vantagens decorrentes da
medida, é necessário
atualizar as carteiras
sociais, documento
essencial ao usufruto da
condição de associado da
Asbac São Paulo: clube,
convênios e promoções, e
das demais associações
irmãs existentes no Brasil,
bastando comparecer à Av.
Paulista, 1804, 9º andar,
trazendo fotografias atuais
3x4 para rápida confecção
de novas carteiras sociais.

PROMOÇÕES | Confira todas as próximas atrações da
Sala da lanchonete, na pág. 7
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Leiaute moderno vai dinamizar 9 andar

Cursos
instantâneos
vão trazer
temas
interessantes
e degustação
Serão criadas turmas
para cursos de degustação de vinho, barista,
novidades
gastronômicas e
memorização. Veja
como fazer sua
inscrição, na pág. 2

Já está pronto o projeto que vai reformatar todo andar-sede da Asbac no prédio do BC. A idéia
é lembrar a propaganda de uma instituição financeira...e nem parecer o banco. A abordagem
abrangente vai redimensionar todos os setores, desde a secretaria até a sala de
multiatividades, tornando o fluxo dos associados lógico e fácil. Veja mais detalhes na pág. 3.
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u Telegrama

Caro Associado
A gestão da Asbac São Paulo vem exigindo
desafios por vezes inesperados.
Nosso primeiro ano, todavia, foi gratificante.
Deixando de lado destaques individualizados,
temos que agradecer a muitos colaboradores.
E a todos os associados que percebem o valor que uma associação como a nossa representa como agregadora de qualidade de vida.
Foram muitas alegrias a compartilhar.
Nossos maiores desafios foram de ordem
burocrática: legalizar a Associação, deixá-la
com finanças em melhores condições e, se
possível, proporcionar merecidas benesses
ao quadro associativo. Passamos o primeiro
semestre de 2007 envoltos nestes objetivos.
No segundo semestre, todavia, atingimos
algumas de nossas metas. A atualização do
valor de contribuição foi passo importante
para que a Asbac-SP entrasse num caminho
de valorização do associado e evolução na
atuação. Foi o que propiciou a concretude da
elaboração de um plano de gestão que
permitirá trabalhar com uma agenda anual de
atividades ainda em 2008.
Pretendemos realizar, paulatinamente, algumas das muitas ambições dos associados.
Nas páginas do boletim estão resumidas
propostas de melhorias que inserem a Asbac
SP no que de melhor nossos desejos de
harmonia possam oferecer.

u Equipe É Nós
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14.717
Colaboração | Irma Uchima, Luiz Antonio
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u Entrevista| Luíza Higashi

Ex-diretora conclama sócios à participação
Ela sempre se disitnguiu
pela simpatia e sorriso solto
atendendo colegas em suas
funções ligadas ao pessoal
do Banco. Participativa,
deixou saudade quando fez
parte da administração da
Asbac nos anos 80s, e
sempre quando integrou
torcida seja lá qual era o
esporte, se escoelando
pelas arquibancadas. Luíza
fala com exclusividade
desse tempo para É Nós.
Como
lembra
do
envolvimento como diretora
da Asbac (gestão Alberto
Matsumoto)?
Luíza -- A colaboração de todos
na diretoria, e reuniões
frequentes com os funcionários.
É importante o entrosamento
Diretoria e funcionários,
inclusive com os do Clube de
Campo.
Lembra de alguma situação
inesquecível
daquela
época?

Luíza -- A contratação de
pessoas
competentes
e
especializadas, principalmente
nas áreas de lazer para o Clube,
e um bom administrador. Os
associados ficavam muito
Asbac | Conselho de Administração
felizes,
também.
Novos
Naconecy (presidente)
convênios também abriram
Luiz Tadeu Florentino • Amadeu Caparroz • leques para utilização de sócios.

Maria de Fátima Cavalcante (conselheiros)
Diretoria Executiva
Luiz Tadeu Florentino (diretor-presidente)
Amadeu João Caparroz (diretor
administrativo) Eduardo Félix Bianchini
(diretor financeiro)
Sede Administrativa | Av. Paulista, 1804
- 9o. andar - Cerqueira César
01310-922 São Paulo - SP
(11) 3491-6114
Clube Guarapiranga | R. Maria Stela, 165
- Chácara Vista Alegre
04922-110 São Paulo - SP
Coordenador | Jaime Rocha
(11) 5514-6372
www.asbacsaopaulo.com.br

Você sempre foi uma
animadora de equipes.
Como surgiu seu interesse
por esportes?
Luíza -- Desde criança já
gostava de bola: queimada,
voleibol ou pingue pongue.
Herdei do meu pai; quando era
jovem foi saltador com varas.
Dos nove filhos, fui a única
esportista por tantos anos.
Você é conhecida por
hobbies de fotógrafa e
viajante. Quais foram os
lugares mais bonitos e

O sorriso de Luíza: marca
registrada.
fotogênicos que conheceu?
Luíza -- Todo lugar tem sua
beleza, mas os passeios que
recomendo são: Patagônia
argentina e chilena, por carro,
Nova Zelândia, Ilhas Maldivas, no
Oceano Índico, Cancún, Canadá,
Paris, Japão, Alemanha, Lençóis
maranhenses,
Chapada
Diamantina, dos Veadeiros e dos
Guimarães, Gramado, todo o
litoral nordestino, Fernando de
Noronha,
Salvador-BA,
principalmente Morro de São
Paulo, Praia do Forte e Ilha de
Itaparica e Itacaré, Ilha Grande
em Angra dos Reis-RJ, a cidade
do Rio de Janeiro, Serra da
Canastra-MG e as praias de
Santa Catarina. Quanto à
fotografia, está no sangue
oriental. Nos últimos três
concursos do BC realizados por
Belo Horizonte, minha foto foi
escolhida entre as 30 melhores.
Dizem que tenho muita
sensibilidade, apesar de nunca
ter feito cursos de fotografia.
Como vê o futuro de
associações como a Asbac?
Luíza -- É complicado fazer
conjecturas agora que a grana
está escassa. A participação dos
associados poderia ter sido
maior nos últimos anos, e não é
o esperado pela situação do país.
Mas espero que a atual diretoria
consiga realizar seus planos e a
Associação se torne cada vez
mais atuante e melhor.

Afiliados
do Sinal
também
vão ter
vantagem
na
lanchonete
Considerando
proposta feita pelo
presidente regional
do Sinal, Eduardo
Stalin, em encontro
com o diretor
presidente da
Asbac, o CA da
Asbac avaliou o
interesse que seus
afiliados tivessem
desconto nos
produtos
consumidos na
lanchonete do 9º
andar. Com a
sinalização de
contrapartida na
forma de intercâmbio e participação por parte da
entidade sindical
em outras atividades e eventos da
Asbac, definiu que
aqueles servidores
terão desconto de
10%, em convênio
que será celebrado
para isso, a partir
de data a ser
amplamente
divulgada.
Tal medida
converge para o
bom relacionamento entre as
entidades, e
coincide com a
ampliação das
novas instalações
da lanchonete.

Aprenda degustando nos novos cursos da Asbac
Estão previstos inicialmente os de “Vinhos”e “Memorização”.
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Cursos compactos programados
para a hora do almoço ou final de
expediente vão agitar este início de
ano a Asbac. É a oportunidade de
fazer uma imersão em assuntos interessantes que você nunca tinha
tido antes, agora logo aqui, no 9º
andar, e com toda a estrutura neces-

sária.
Os primeiros temas que vieram à
baila são, na área de gastronomia,
“Vinhos”, Barista (café, chocolate,
bebidas); de outras áreas,
“Memorização”, “Cinema americano”, “Cinema italiano”e “Música Lírica.

As vagas são limitadíssimas. Ligue
para 6105 e se informe sobre inscrições e condições, dizendo sua
preferência de horário. Importante:
para associados, a inscrição será
simbólica. Quem não é sócio também poderá participar.
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u Convênio

Bom cinema vira item obrigatório no lazer do associado
(Rua Augusta, 1475, tel. 3288-6780) a
Depois do convênio com o Espaço
carteirinha de sócio e aproveitar a
Unibanco, com suas sete salas de
sessão,
juntamente
com
um
programação selecionada, muitos
acompanhante. O Espaço Unibanco de
associados sentiram-se incentivados a
Cinema tem apreapreciar mais a arte
sentado
grandes
dos irmãos Lumière.
sucessos indicados e
Primeiramente foram
premiados com o
beneficiados
os
Oscar, como “Onde os
aposentados.
O
fracos não têm vez”,
sucesso da promoção
“Juno” e “Desejo e
fez com que a diretoria
Reparação”, ao lado de
da Asbac estendesse
obras de inquestiotambém a todos os
nável beleza e prestígio,
associados na ativa. O
como “O caçador de
mecanismo
é
pipas”, “Conversas
simples:
basta
com meu jardineiro” e
apresentar
na
“A culpa é do Fidel”.
bilheteria do cinema
Isabel Sato é uma das associadas que passou a
frequentar mais cinema depois do convênio: “é
uma ótima oportunidade de apreciar cultura e se
atualizar na companhia dos amigos”. Isabel
costuma frequentar as salas semanalmente.
uNovo

leiaute

Repaginação da Asbac finaliza em abril

Como já foi noticiado no último número do É Nós,
a base administrativa da Asbac do 9º andar do
prédio do BC vai receber uma maquilagem radical.
Algumas áreas serão irreconhecíveis.
Orçamentos já estão em andamento e a previsão
ótima de execução é para a segunda quinzena
de abril.
Já temos definição do que pode ser feito para
valorizar o dia-a-dia dos associados e propiciar
ganhos relevantes de qualidade de vida no âmbito
da Asbac São Paulo.
Na lanchonete pretendemos criar ambiente
diferenciado e elegante, onde o associado (e
qualquer frequentador) sinta prazer e saiba que
existe um espaço de confraternização e futuros
happy hours.

A nova lanchonete, com a entrada à esquerda

Pesquisa mostra preferência
dos aposentados
Resultados finais de
pesquisa foram tabulados e servirão para
poder levar aos aposentados o que realmente
lhes interessa.
Dentro das questões de
múltipla escolha, o hábito
esportivo mais praticado
é ginástica, com 14%,
seguido por natação,
tênis e xadrez para 6%
deles. Dos hábitos culturais, cinema, o grande
vencedor com 60%, já
está em prática. Teatro

(55%), exposições
(42%) e shows (41%)
serão providenciados.
Dos hábitos sociais,
jantares
(46%),
churrascos (40%) e
Festa Junina (39%)
serão
realizados
ainda em 2008. Foi
mostrado
grande
interesse em caminhadas (24%), excursões e passeios, com
22%. Yoga e cursos
rápidos também foram
sugeridos.

Nova carteirinha
é feita em
10 minutos
A nova carteira de
associado da Asbac,
imprescincível
para
participar do convênio com
o Espaço Unibanco -- além
das outras promoções e
convênios -- é rápida e
descomplicada de ser
feita. Basta que o
associado compareça à
sede administrativa, no 9º
andar do prédio do Banco
Central, na Av. Paulista,
1804, de posse de uma
foto 3 x 4, que em no
máximo 10 minutos ela é
produzida. Sem nenhum
custo.

Sorteios premiam
participação

Todas as semanas associados
são sorteados com valesbrinde no espaço de promoção,
com o qual podem escolher o
que mais lhes agrada dentro do
que está sendo exposto.
Brindes valiosos vêm sendo
sorteados desde dezembro.
TV’s 26" LCD, Home Theater,
amplificador de som Áudio Slim,
Web Cams, MP4, muitos DVD’s,
cestas de natal Santa Luzia,
ingressos para teatro. No dia
internacional da mulher,
dezenas de massagens
relaxantes. Assim também é
vantajoso ser associado!

u Relicário

Saque
e
voleio
Aquecimento: o animado time de vôlei da Asbac confraterniza antes
de amistoso, no Clube Itapevi, em 1979. Da esquerda para a direita,
Glicério, Júlia, Irmã, Geni, Luíza, Líria, Sandra e Naná(Naomi). Foto
cedida gentilmente por Irma Sano Uchima.
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Festa natalina agrada mesclando música e humor
Alegria, congraçamento e muitos prêmios preencheram uma noite inesquecível

Mesas reuniram as
várias gerações

Fotos ao alto, em sentido
horário:
1. show de Rafinha Bastos;
2. o premiado Sadao
Nishioka, 3. o premiado
Oscar Plessmann Jr., 4. o
vencedor do maior prêmio,
Mauro Daré; 5, flash do
baile; 6. as três anfitriãs,
Vanessa Nishioka, Giuliana
Gallotta e Vanessa Ieiri.

O Hotel InterContinental foi,
pela primeira vez, o palco
perfeito para a tradicional festa de fim de ano da Asbac
São Paulo, em 8 de dezembro. Fotos da ocasião são a
melhor forma de exibir um
pouco do brilho da noite, cujo
ponto alto foi o stand-up show
de humor de Rafinha Bastos.
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Fotos do lado esquerdo, a
partir do alto:
1. Luiz Antônio e Suely Girnius, ao lado de Nilce Maia e
José Roberto Paschoa; 2.
Ivani e Sebastião de Souza,
ao lado de sobrinho; 3.o clã
Florentino; Alexandre,
Juliana, Lucas, Sheila,
Camila e Luiz Fernando 4.
Salim e Eliana Hadade, junto
de Marília Nogueira e Ailton
Nunes; 5. Antonio e Mirza
Braga; 6. Lígia Aragão e
Maria Aparecida Medeiros; 7.
Kiyoto e Yoko Yoshida,
Rosinês e Marco Camargo,
Mauro e Vânia Daré.

Reunião baiana sela
integração das Asbacs
Salvador-BA
foi o palco escolhido para a
30ª Reunião
do Conselho
Gestor
da
Fenasbac,
formado por
presidentes
dos Conselhos de AdmiVendedora de tapioca: culinária típica é
nistrações de
atração de Salvador
todas
as
Asbacs, em 17 de dezembro
da Asbac de Salvador, a aproúltimo. As principais delibevação do orçamento de 2008
rações, em meio ao clima
e tratativas da Diretoria Exeamistoso e construtivo, foram
cutiva para leiloar os imóveis
para modernização de instade Campos de Jordão e
lações do Clube da Pituba,
Indaiá, de São Paulo.
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uFutebol de Campo

Palmeiras surpreende e leva Torneio das Torcidas
A idéia já era original: juntar
equipes formadas por
torcedores dos quatro
principais clubes paulistas
num embate todos contra
todos. E ela foi posta em
prática no sábado, 1o de
dezembro, com resultado
nota dez em termos de
lazer, e bem aguerrido,
fiquemos assim, no campo
esportivo. Venceu o esquadrão palmeirence, que na
partida final aplicou 1 x 0
(gol de Ricardo Favalli) no
conjunto santista, que
acabou em terceiro. Ao final
das porfias, todos os
participantes repartiram
uma caprichada
churrascada, organizada
pelo gourmet Girnius.
u Xadrez

Roosevelt, o melhor
goleiro, e Edmundo,
artilheiro

Palmeiras, com o decisivo Ricardo: título apertado

Santos acabou em terceiro
Corinthians: quase, mas vice
no saldo de gols

Asbac marca presença na São Silvestre
Dança de salão
tem estímulo

O esquadrão asbaquiano na
SS: esforço e resultado

Bigatto, à direita: letal
rancando uma vitória sobre
representante do clube local.

u Tênis

Quadras vão ser reformadas
Notícia boa para todos os
aficcionados do esporte de
Guga Kuerten: as quadras
rápidas do clube vão passar
por reforma, para readquirir
a qualidade de piso que tinham quando foram inauguradas. No momento em que
estava sendo concluído este
número do É Nós, estavam
sendo feitos orçamento para
verificar as especificidades
do piso, além de promover
novo esquema de drenagem,
conforme sugestão do asso-

ciado Antônio Nakahata.
As quadras ganharam novas
redes no último dia 1º de
março. O início de obras está
previsto para junho de 2008.

Quadras: muitas avarias

Nem Priscila salvou o S. Paulo

uAtletismo

Asbac não decepciona no Interclubes
O Interclubes 2008
acabou no domingo, 9
de março, no Clube Pinheiros, e a Asbac
manteve seu status na
categoria B, de equipes fortes. Pela Asbac,
jogaram Marcelo Melém, Pedro Bigatto,
Carlos Cassetari, André Silva, Ricardo Pavlik,
Rubens Gighoneto e Naconecy. O ponto final foi conseguido por Pedro Bigatto, ar-

O quarteto churrasqueiro

Que a Asbac tem tradição em
corridas de fundo é fato conhecido. Há mais de 20 anos, com o
lendário Peninha (Francisco
Paiva), marca presença nas São
Silvestres. O contingente aumentou substancialmente nos últimos
anos. Os oito da foto (Priscilla
Koo, Durval Tavares, Fábio Pera,
Augusto Muraoka e Míriam
Niyama, em pé, mais Wilson
Freitas, Henrique Setsuka e
Augustin Shim ) correram com resultados significativos em 2007.
Míriam, estreante, achou que o
calor prejudicou seu desempenho. Corre em média 25 km por
semana, e diz que não objetiva
competição. “Corro pela qualidade de vida”.
Henrique Shitsuka, veterano de
17 SS, teve seu melhor resultado
em 54 minutos. Percorre semanalmente de 90 a 100 km. Já ganhou 45 troféus.”Corro para chegar entre os 5 primeiros. Só se
chega a bom resultado com treino”, diz.

Desde
janeiro,
os
associados praticantes de
dança de salão tiveram a
vantagem ampliada de 20
para 40% em relação aos
praticantes não associados.
Com isso, o associado
obtém, de fato, a vantagem
de 62,5% em relação ao
praticante no mercado.
Muito mais importante que o
bom estímulo financeiro é a
participação e o congraçamento
entre
os
trabalhadores do BC.
A Asbac pretende abrir novas
inscrições para o módulo de
iniciantes (I) e continuar com
o módulo II que aperfeiçoará
os passos dos dançarinos
desbravadores.
Em breve, um concurso vai
premiar
os
ecléticos
passistas e os virtuoses da
dança de salão do Bacen.

17h30: aula no 9º andar.
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Masters suam para vencer Asbac
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A manhã era de
cartão postal. Tudo
-- temperatura,
insolação, umidade
do ar -- colaborava
para uma ocasião
inesquecível. Não
deu outra.
Foi
mais
um
daqueles jogos em
que valeu o chavão
de que o placar não
refletiu o andamento
da partida. Quem
compareceu viu que
o esquadrão da
Asbac jogou de igual
para igual o jogo
festivo de 20 de
outubro passado
contra a Seleção
M a s t e r s
“Milionários”.
Quando de posse
da bola, exibiu
categoria e tirou o
melhor da equipe
visitante. Como o
jogo monopolizou
atletas de muitas
g e r a ç õ e s
asbaquianas, todos
ávidos de partilhar
de
momentos
inesquecíveis ao
lado de mitos como
Zenon, Renato PéMurcho, João Paulo
e Zé Maria, a
diretoria técnica,
comandada por Luiz
Antônio Girnius,
teve que abrir
espaço para muitas
substituições, fato
que prejudicou
compreensivelmente
o entrosamento.
Como bom anfitrião,
o
grupo
foi
permitindo lampejos
de bom futebol aos
v e t e r a n o s
saudosos de platéia
animada. E eles se
sentiram à vontade
para exibir uma
insuspeitada
habilidade
em
lançamentos,
dribles, toques e
filigranas
que
acabaram por se
refletir no placar.
Mas o que valeu foi
o congraçamento de
um
show

Manhã escaldante de outubro fez veteranos convidados molharem a camisa

Os dois times, perfilados em clima de savoir-faire: manhã emocionante para asbaquiano nenhum esquecer

A expectativa

inesquecível para
todos os que
compartilharam
dentro e fora de
campo.
Já estão previstos
jogos
contra
veteranos
do
Corinthians e do
Palmeiras.
Em tempo: o placar
acabou em 2 x 9
para a Asbac. Os
gols asbaqueanos
foram anotados
pelo
vigilante
Ednilson e por
Ricardo Favali.

FICHA TÉCNICA

Asbac: Fernando,
Raul, Roosevelt,
Everaldo, Carlos
Sato,
Ednilson
Valder,
Aílton,
Girnius,
Kiyoto,
Durval,
Valdir,
Nonato,
Pinda,
Manoel
Airton,
Rafael,
Cezar,
Willians, Nelson
Ozahata, Matsuda,
Iório, Vieira, Clovis,
Fábio,
Teixeira,
Rogério, Tadeu,
Marco Camargo,
Young, Ricardo,
Vantoir e Sadao.

O jogo

Confraternização

Na foto acima,o
borburinho da
chegada; abaixo,
a torcida na
arquibancada e os
técnicos divulgando escalação

Acima, a partir da
esq., sentido horário: times entram
em campo; Tadeu e
Girnius premiam
Zé Maria; Vanessa
entrega troféu a
Ricardo; Fernando
faz golpe de vista;
fotógrafos em ação;
em companhia de
Dinei; premiando
os vencedores

Jogo é sucesso também em DVD

Capa do
DVD
O clássico entre Asbac e Seleção Masters já tem sua versão
caprichada à disposição de quem participou. Produzido por
empresa do ex-corinthiano Zenon, a filmagem ganhou
finalização profissional com direito a locutor e capa com arte
final de Giuliana Gallotta. Preocure seu exemplar no 9° andar.

Milionários:
Neneca, Zé Maria,
Mauro,
Amaral,
Pires,
Valdeir,
Ezequiel, Paulinho
McLaren, Zenon,
Renato, João Paulo,
Rodolfo, Amauri,
Marco
Antônio,
César, Dinei, Betão e
Marquinhos.
Local:
Estádio
Monumental
de
Guarapiranga

Próximo torneio
esportivo
uFutebol Society,
a partir de abril.
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Biblioteca faz pesquisa para novo ordenamento
Nova profissional promove levantamento para incrementar biblioteca
Desde outubro de 2007, a biblioteca
da Asbac-SP conta com os serviços
profissionais da bibliotecária Ana
Maria A. Lima.
De acordo com a especialista, há
muito que fazer neste setor. A idéiachave das ações previstas no
planejamento inicial é tornar
atendimento, produtos e serviços
cada vez mais eficientes e acessíveis
aos associados. Para tanto, foi
lançado o programa “Desperte para o
Conhecimento: biblioteca fonte de

pesquisa, conhecimento, lazer e
entretenimento”, cuja ponta de lança é
uma pesquisa cultural que está em
andamento desde dezembro último,
junto aos associados, tanto os na
ativa como aposentados, estendida
também aos não associados.
Fazem parte do programa projetos
culturais de incentivo à leitura e
produção de textos, encontros
literários, representações teatrais e
outras formas de manifestações
culturais.

u Teatro

uCompras

Sócios têm visto grandes êxitos
Sorteios levam sócios a sucessos nos palcos

Cena de Aldeotas: inquietações e lembranças de infância
Depois
do
grande sucesso
do stand-up show
de
Rafinha
Bastos, em “A arte
do insulto”, no
teatro Crowne,
mais
alguns
sortudos foram
contemplados
com um novo
sucesso. No dia
primeiro
de
março, a Asbac
presenteou cinco
associados, e
acompanhantes,
com
ingresso
para Aldeotas,
em cartaz no
teatro Tuca. Uma
peça que mescla
drama, humor e

Ana Maria informa que o programa
objetiva colocar à disposição dos
associados consulta ao acervo via
internet. A bibliotecária pretende, com
isso, colocar esse serviço da Asbac
bem próximo dos associados e
contribuir no que for preciso para que
esses possam aumentar seus
conhecimentos, sua cultura,
comunicação e relacionamentos.
Outras informações vão ser dadas
nos próximos números do É Nós.

boas recordações
de infância.

Boas risadas

Gero Camilo, que
já trabalhou em
sucessos como o
filme Carandiru,
em que fazia par
homossexual
com
Rodrigo
Santoro, e Caco
Ciocler, que atua
na novela global
“Duas Caras”,
vivendo
um
a d v o g a d o ,
conseguem tirar
reflexões e boas
risadas
dos
expectadores,
vivendo Levi e

Elias,
dois
rapazes que na
infância
eram
melhores amigos,
na cidade fictícia
“Coti das Fuças”.
A
peça
se
desenrola
de
acordo com as
recordações de
um deles que é,
agora, apenas um
homem ocupado,
mas que resgata
com todos os
detalhes
as
experiências de
vida
que
permaneceram
adormecidas na
sua memória.

Próximas promoções na Sala da Lanchonete
ABRIL
de 31/3 a 4/4 –
Pólo Sul (Roupas
masc., fem e
infantil) e O Doce
de Verdade
(Doces caseiros);
de 7 a 11:
Hamuche
Enxovais (Roupa
cama, mesa e
banho); de 14 a 18:
Lily Antiguidades
(Jóias Antigas) e
Terezinha dos
Pijamas; de 22 a
25: Líquido (Moda
praia e fitness) e
Fazenda Santa
Gostosura
(Queijos e Doces
da Fazenda); de 28
a 2/5:
QuéziaBijuterias

e MGM (Roupa
Infantil).

MAIO
de 5 a 9: Natura
(Cosméticos);
Márcia Modas
(Ternos Femininos)
e Ateliê das
Meninas (Jóias
em Prata); de 12 a
16: Domingos
Calçados
(Calçados
Masculinos); de 19
a 23: AZ Crispim
(Moda Feminina) e
A Magia das
Ervas (Artigos
Terapêuticos).

JUNHO
de 2 a 6: Izil
Enxovais (Cama,

mesa e banho p/
bebê) e Miriam
Salgado (Bolsas);
de 9 a 13: Áurea
Sacilotto (Jóias
em Prata) e
Primart Tricot
(Roupas em tricot);
de 16 a 20:
Rosângela
Cosméticos
(Roupas e
Perfumes
Importados) e
Débora
Matarazzo
(Designer de
Bijuterias); de 23 a
26: Kebek (Artigos
em couro natural) e
Fazenda Santa
Gostosura
(Queijos e Doces
da fazenda).

u Biblioteca | Mais lidos*
1. Ninguém é de Ninguém – Zíbia Gasparetto
2. Quem Mexeu no meu Queijo? – Spencer Johnson
3. A Arte da Felicidade – Dalai Lama
Opinião
“Gostei demais do livro, muito esclarecedor. Mas é
preciso ser uma pessoa muito evoluída para pôr em
prática todos os ensinamentos”
Vanessa Tome, da Asbac

4. Os Pensadores – coleção de autores
5. Sem Medo de Viver – Zíbia Gasparetto
u Clube do Vídeo | Mais locados*
1. Duro de Matar 4
2. A Estranha Perfeita
3. 13 Homens e um Novo Segredo
4. Ela é a Poderosa
5. Licença para Casar

*números referentes a janeiro de 2008
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É NóS | BOMBANDO
O que se
compra com bem
menos de 1 real

Se em São Paulo, o grande sucesso entre os camelôs já faz tempo é vender 7 “paçoquinha” por 1
real, emissário da Asbac
paulista descobriu, em
reunião da Fenasbac
ocorrida em Salvador- BA,
outra inusitada valorização da moeda. Na primeira capital brasileira
pode-se adquirir, como
se vê na foto, um ingresso no famoso elevador
Lacerda, que leva da cidade alta à baixa, pela
pechincha de 5 centavos.
Tudo bem, a viagem é
bem rapidinha, mas vamos aos fatos: são 72
metros. Se o elevador
servisse o pico Everest,
com seus 8844 m, custaria, observada a proporção, 6,14 reais. Isso é
que é moeda forte.

Funcionários
festejam no
Clube de Campo

Melhores do ano ganham festa no Espaço Cultural

Os eleitos, por voto popular,
Ser sócio da
receberam homenagem em 12
Asbac
de dezembro. Na foto, a partir
da esquerda, Georgina Torres
tem mais
(por Ruth Tarasantchi, 3º lugar),
Paulo Lino (pelo Sinal,
vantagens do
patrocinador), Marilu Queiroz
que você
(2º lugar), Bayo (Menção
Honrosa), Takada (1º lugar),
imagina
Tadeu Florentino (pela Asbac,
patrocinadora do evento), e Marinês Omomo (pelo Esp.Cultural) As vantagens de ser

Antes de inventar o
Espaço Unibanco,
Adhemar foi servidor
combativo do BC
Como se deu seu envolvimento
com cinema?
Adhemar – Vem dos tempos do
colégio. Fiz cineclubes nas escolas e por onde passei, inclusive
no Banco Central. É paixão antiga.

Adhemar Oliveira, nascido em
Jaboticabal- SP, é Sociólogo pela
Universidade de São Paulo

Tem boas lembranças do tempo em que foi funcionário do BC?
Adhemar – Tenho boas recordações como funcionário do Banco
Central. Trabalhei cerca de 3 anos, a partir de 1977 (se a memória
não me falha), na REFIM, ainda no prédio antigo e depois no atual.
Fiz grandes amizades dentro do Banco e me recordo até hoje da
festa de despedida: os funcionários fizeram uma coleta, pagaram a
festa e ainda me deram um relógio bonito de presente. (Infelizmente,
perdi o relógio num assalto sofrido no Rio de Janeiro). Também
recordo de nossas movimentações por melhorias (vale refeição,
jornal OVO, cineclube). Foi um período maravilhoso da minha vida
que deixou saudades. Sai do Banco Central para dirigir o Cineclube
Bixiga (uma sala independente com 120 lugares na Bela Vista).
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Funcionários e direção
da Asbac fizeram
reunião em 21 de dezembro(foto), na sede do
clube, regada a samba
e churrasco. Para
garantir a sobriedade na
direção da volta, sem o
risco do
levedo
distribuído fartamente na
ocasião, um confortável
ônibus-leito levou todos
os convidados até Guarapiranga, e os trouxe
de volta, sãos e salvos.

Como faz para manter no Esp. Unibanco uma das duas melhores
programações de cinema de São Paulo, segundo a crítica?
Adhemar – Hoje, quase trinta anos depois, me vejo à frente de um
conjunto de salas em São Paulo e no Brasil, lutando por uma
democracia cultural nos projetos que inventamos e realizamos. Em
São Paulo o Espaço Unibanco se tornou um marco dentro dos
trabalhos com cinema. Ao lado do cinema comercial, trabalhamos a
diferença não somente na programação mas também nas
proposições paracinematográficas: projeto Escola no Cinema, Clube
do Professor, Curta às Seis, Documenta. São idéias que se tornam
uma pequena realidade e influenciam outros trabalhos Brasil afora.
É prazeroso trabalhar naquilo que te apaixona e ser reconhecido
pelo trabalho é um prazer em dobro.

associado da Asbac São
Paulo são mais visíveis do
que parecem.
Descontos substanciais
em despesas cotidianas,
pensados para oferecer
vantagens em compras
mais dispendiosas que,
somadas, atingem valores
superiores à mensalidade.
Gastos com alimentação,
promoções semanais que
proporcionam descontos e
preços
cooperativos
também atingem, se
analisados com critério,
vantagens
adicionais
sobre produtos de uso
pessoal ou familiar que vêm
até nós, com economia do
tempo livre pós-trabalho.
Convênios complementam
essas vantagens caso o
associado deseje diferenciar-se ou escolher outras
opções: ginástica, lazer,
viagens, serviços, gastronomia, hospedagem,
cinema, cuidados com
higiene, limpeza e saúde.
Tudo isso além de um clube sócio-esportivo completo. Se não tivéssemos o
Asbac Clube, dispenderíamos, certamente, valor bem maior que os
R$80,00 atuais ao celebrar
convênio com outra
agremiação.
Uma boa solução é agir
como boa parte dos associados e usufruir das
atividades esportivas ali
existentes. Além dos óbvios futebol e natação,
velejar no clube tem aulas
gratuitas, e também proporciona a sedentários
lazer sem preparos físicos
especiais. Um detalhe para
uma vida com mais
qualidade.
Se tudo isso não compra
felicidade, faz com que não
esqueçamos fazer parte
de um grupo que gosta de
conviver. Se você ainda
não é associado, venha
para a Asbac São Paulo. É
bom viver entre amigos.

