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Informativo anespinha

CEP 18046-700 - SOROCABA  - SP

Fone: (15) 220-1861 

Site:     www.banespinhasorocaba.com  

Rua Augusto Lippel, 500 - Bairro Campolim
C.E.P. 18048-130 - Sorocaba - SP

Telefones: (15) 3202-1861 e 3221-1806 
e-mail: banespinhasorocaba@uol.com.br   

DIA 19 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA) A PARTIR DAS 12H00

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE 

HORÁRIO DO CLUBE PARA O FINAL DE ANO  
DIA 24 DE DEZEMBRO       SEGUNDA-FEIRA  (Véspera de Natal)                        FECHADO
DIA 25 DE DEZEMBRO       TERÇA-FEIRA        (Dia de Natal)                                FECHADO                                      

DIA 31DE DEZEMBRO        SEGUNDA-FEIRA  (Véspera de Ano Novo)                FECHADO
DIA 01 DE JANEIRO / 2013   TERÇA-FEIRA        (Dia de Ano Novo)                          FECHADO

A partir do dia 2 de janeiro, o clube volta às suas atividades normais.

FINAL DE ANO 

Mensagem De Fim De Ano

O tradicional Almoço de Final de Ano será realizado no próximo dia 19 de dezembro (quarta-feira) à partir 
das 12h00. Para esse evento serão reservados 120 lugares (capacidade total do nosso Salão de Festas). 
O convite individual será vendido por R$ 25,00. O associado/dependente ou convidado interessado em 
participar do evento deverá fazer a reserva  na secretaria no máximo até o dia 19/12 ou, até o término 
dos convites colocados a venda (120 no total).  

Cardápio: Mesa de Frios, Salada de Salpicão, Salada Verde, Leitoa Assada, Frango Recheado, Medalhão 
de Filé, Ravioli 4 Queijos, Arroz Branco e Arroz Festa. Sobremesa: Frutas da época.

O evento será animado pelo DJ Paulo Jr.

Água mineral e refrigerantes serão servidos gratuitamente pelo Banespinha. A cerveja Brahma e cerveja 
Skol será vendida ao preço de R$ 3,00. (Somente para quem adquirir convite).

ANIMAÇÃO: DJ PAULO JR.

NATAL, que pela grandiosidade de seu simbolismo, também significa reflexão, amor, 

fraternidade e esperança num horizonte promissor. 

Que no sagrado convívio de seus familiares e demais entes queridos, todos brindem essa data 

com o líquido da saúde, do prazer, da felicidade e da esperança, na taça da harmonia e da união. 

Que o Manto Sagrado os cubra e os proteja, com saúde e felicidade “ Ano Novo, Sorte 

Nova”.

Agradecemos a todos os associados e funcionários por poder contar com mais um ano de 

apoio, cooperação, confiança e dedicação.

Desejamos a todos associados e seus familiares, amigos e funcionários do Banespinha um 

FELIZ NATAL 

E 

UM PRÓSPERO ANO NOVO! 
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FALE COM O BANESPINHA

MANTENHA SEUS DADOS
ATUALIZADOS

       O Banespinha criou o endereço eletrônico
banespinhasorocaba@uol.com.br

especialmente para você associado, tirar 
dúvidas e manifestar sua opinião, enviando 
sugestões, ou fazendo reclamações.
         Envie sua mensagem e participe!

Mudou de endereço, de telefone ou e-mail?
Comunique a secretaria.

Atualizar seu cadastro garante mantê-lo 
informado sobre assuntos de seu interesse.

A diretoria do Banespinha informa que em reunião 
realizada no último dia 30 de novembro, ficou 
decidido que o valor da mensalidade será 
reajustado para R$67,00 (débito em C/C)  e      
R$70,00 (pagamento com boleto). O reajuste 
seguiu o índice ofical do IGP-M  (7,09% 
acumulado no ano). O novo valor entrará em vigor 
a partir de janeiro de 2.013.

NOVO VALOR DA MENSALIDADE

Realizou-se com total sucesso no último dia 23 de novembro no Instituto Humberto de Campos 
mais um Jantar Dançante de Confraternização de Final de Ano. A organização desse evento é de 
responsabilidade do Banespinha e da Afaban Sorocaba, uma parceria que deu certo e todos os  
anos vem fazendo o melhor em prol de seus associados. O evento contou com a presença de 
aproximadamente 175 pessoas entre associados, familiares e convidados. A animação da festa 
mais uma vez esteve a cargo da Banda Plataforma. Agradecemos a presença dos participantes 
assim como os representantes da Afabesp que muito nos honraram com suas presenças.

JANTAR DANÇANTE E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO FOI UM SUCESSO

O ingresso nas dependências da piscina será 
permitido somente com a apresentação da 
Carteira Social. Quem ainda não possui a 
carteirinha, favor providenciá-la junto à 
secretaria do clube.

Excepcionalmente, com apresentação e 
acompanhamento de um associado, poderão 
utilizar a piscina criança não associada  com 
idade de até 10 anos.

Solicitamos que sejam respeitados os avisos 
do recinto, como não adentrar com bebidas e 
copos, evitar fumar e de utilizar-se 
bronzeadores.

  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE

Em situações especiais e com autorização da Diretoria, 
os horários abaixo descritos poderão ser alterados. 

  Dias da semana                      Horário 

Terça e quarta-feira          Das 09:00 às 20:00 horas

Quinta e sexta-feira          Das 09:00 às 22:00 horas

Sábados e Domingos        Das 09:00 às 19:00 horas

Segunda Feira                            Fechado

*Quando for feriado na segunda-feira, o 
Clube funcionará  no mesmo horário do 
Domingo e será fechado na quinta-feira 
subsequente.

A atração da Charrete com o cavalo poney 
programada para o Dia das Crianças acabou  
não acontecendo devido à chuva que caiu 
naquela data. A atração acabou sendo 
cancelada e transferida para outra data. O 
Happy-Hou r  d e  c omemora ção  do s  
aniversariantes dos meses de novembro e 
dezembro realizado no último dia 02/12, foi o 
evento escolhido para receber novamente a 
charrete e o cavalo poney que fizeram a festa 
das crianças que compareceram ao clube neste 
dia.

         ÚLTIMO HAPPY-HOUR DO ANO 

         TROUXE ATRAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

HORÁRIOS DA SECRETARIA

Terça e Sexta-feira
Das 13h00 às 17h00 horas

Quarta-feira
Das 11h00 às 17h00 horas

Sábado
Das 11h00 às 14h00 horas

Continuam abertas as adesões para os associados 
que desejam jogar futebol às quintas-feiras a partir 
das 20h00. Os interessados, favor comparecer no 
dia e horário acima estipulado. Para mais 
informações contatar o Marcos (da Sorreg), 
através do telefone (15) 9774.3771 ou pelo    e-
mail: marrob.t@terra.com.br 

RACHÃO NA QUINTA-FEIRA À NOITE

Os responsáveis pela lanchonete do clube (Mauro e 
Cleusa), continuam servindo almoços no sistema 
“self-service” todas as quartas-feiras, domingos e 
feriados. Durante a temporada de verão (todos os 
dias), a lanchonete oferece também outras opções. 

LANCHONETE DO CLUBE

         USO DA PISCINA
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