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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 18 DE DEZEMBRO
ALMOÇO FESTIVO DE FINAL DE ANO

       A PARTIR DAS 12H00 

HORÁRIO DO CLUBE NO FINAL DE ANO  

Mensagem De Fim De Ano
Natal é o nascimento de Cristo.  

Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. 
Em 2013 provavelmente não foi como planejamos, mas o mais importante é refletir 

sobre os acontecimentos, a jornada do dia-a-dia e, concluir ao final, que tivemos um 
saldo de crescimento e aprendizado. 

Agradecemos a todos os associados e funcionários por 
mais um ano de trabalho, cooperação, confiança e dedicação. 

Que o seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor. 
Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2014 cheio de esperança.

A Diretoria do Banespinha convida todos os associados e dependentes para o Almoço Festivo de 
Confraternização de Final de Ano que será realizado no próximo dia 18 de dezembro a partir das 
12h00min. O convite individual está sendo vendido a R$25,00 e deverá ser adquirido na secretaria 
ou no dia do evento se a lotação (120 lugares) ainda não tiver sido atingida. 
CARDÁPIO: 
Entrada: patê, salada de berinjela, lagarto ao vinagrete e salada verde. 
Guarnição: tutu de feijão, arroz branco e arroz à grega. 
Prato Principal: pernil assado, frango desossado, leitão à pururuca, linguiça frita e massa. 
Sobremesa: frutas da época. 
Para quem adquirir o convite: Águas e refrigerantes grátis e cervejas Brahma e Skol à R$3,00.

PARA FAZER SUA RESERVA, CONTATE A PATRÍCIA NA 

SECRETARIA OU PELO FONE (15) 3202.1861 OU 3221.1806

O CLUBE ESTARÁ FECHADO NOS DIAS:
  1

Dia 24 (Terça-Feira), Dia 25 (Quarta-Feira), Dia 31/12/2013 
(Terça-Feira) e Dia 01/01/2014 (Quarta-Feira).

HORÁRIO DE VERÃO: Aos Sábados, Domingos e Feriados durante o 
período do horário de Verão, o Clube ficará aberto até às 20h00min.
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NOVOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE

HORÁRIOS DA SECRETARIA

Terça e Sexta‐feira 
                      Das 07h30 às 11h30  horas 

       Das 11h00 às 14h00 horas 

Dias da semana                      Horário   

Quarta‐feira  
                      Das 13h00 às 16h00  horas 

Fora dos horários acima estabelecidos,
a Patrícia atende os associados através  

do telefone (15) 99112.1202                   

         RESERVA DE QUIOSQUE/SALÃO DE FESTAS

NOVO VALOR DA MENSALIDADE

FESTA DA REABERTURA DA PISCINA 

JANTAR DANÇANTE DE CONFRATERNIZAÇÃO

A Festa de Reabertura da Piscina foi 
realizada dia 10 de novembro, e mais uma 
vez atraiu grande público. Na passarela uma 
mistura de juventude com maturidade foi o 
ponto alto da festa. Crianças, mães e avós 
desfilaram a beira da piscina e o  sucesso foi 
total. Clube lotado, e foi assim que todos se 
divertiram e curtiram um domingo legal com 
muito chopp (de graça é melhor ainda) e 
muito so l .  A Diretor ia agradece a 
colaboração da Boutique Feira de Quintal 
que cedeu as roupas para o desfile, e aos 
funcionários do clube e ao Mauro/Cleuza 
pelo trabalhos realizados na lanchonete. 

Foi estabelecido o novo valor a partir de janeiro 
de 2014 a saber: R$ 72,00 para pagamento 
com débito em C/Corrente e R$ 75,00 para 
pagamento com Boleto. 

Numa parcer ia Banespinha/Afaban 
Sorocaba, foi realizado no último dia 29 de 
novembro, mais um Jantar Dançante de 
Confraternização. Esse evento é realizado 
todos os anos na última sexta-feira de 
novembro, e tem como finalidade reunir os 
associados e seus familiares assim como 
amigos e também convidados para uma 
confraternização com espírito natalino. A 
animação musical foi do DJ Paulo. Foi uma 
bela festa e a surpresa foi a inclusão do 
Serviço de Bartender. Nossos convidados 
aprovaram essa novidade que foi um 
sucesso em nosso jantar. Agradecemos a 
presença de todos os participantes, 
inclusive os que vieram de outras cidades 
para prestigiar nosso evento: Ivany Aquino e 
sua amiga (Iperó), Marquinho Oliveira e 
esposa (São Paulo), e Luiz Henrique 
Giannecchini e esposa (Itu). Agradecemos 
também em especial ao casal Pingado (Sr. 
José Carlos Maciel Barbosa) e a esposa 
Sandra, que representaram a Afabesp. Nosso 
muito obrigado a todos. 

Somente o Associado pode fazer Reservas de 
Quiosques e do Salão de Festas. (Em caso do não 
comparecimento sem o devido aviso deverá ser 
cobrada uma taxa a ser estipulada).

HORÁRIO DE VERÃO: Durante todo o período do 
horário de verão, aos sábados, domingos e feriados o 
Clube ficará aberto até às 20h00.

DIA 18 DE DEZEMBRO
ALMOÇO FESTIVO DE FINAL DE ANO

       A PARTIR DAS 12H00 

Em situações especiais e em comum acordo da 
diretoria e usuários, os horários abaixo descritos 
poderão ser alterados.

Obs: Nas Quintas‐Feiras o Campo de Futebol e a 
Sauna funcionam até às 22h00

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

De Terça à Sexta‐feira           Das 09:00 às 20:00 horas

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

Segunda‐feira          Fechado

HORÁRIOS DA SAUNA

4ª feira – Das 10h00min. às 13h00min. 
5ª feira – Das 18h00min. às 22h00min.
6ª feira – Das 10h00min. às 12h00min. e das 
18h00min. às 20h00min.
Sábado – Das 10h00min. às 12h00min. e das 
17h00min. às 19h00min
Domingos e feriados – Das 11h00min. às 13h00min. 

LANCHONETE DO MAURO

A lanchonete continua servindo almoço no sistema 
«self‐service» nas quartas‐feiras e nos domingos 
ao preço de R$ 15,00. 

FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL
O campo de futebol (principal) ficará fechado a 
partir de 23/12/2013 até fevereiro/2014 para 
reestabelecimento do gramado.

Sábado
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