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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 16 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA) A PARTIR DAS 12 HORAS
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO  

FECHAMENTO DO CLUBE NO NATAL E FINAL DE ANO  
DIA 24 DE DEZEMBRO       QUINTA-FEIRA  (Véspera de Natal)                     FECHADO
DIA 25 DE DEZEMBRO       SEXTA-FEIRA    (Dia de Natal)                            FECHADO                                      

DIA 31DE DEZEMBRO        QUINTA-FEIRA  (Véspera de Ano Novo)              FECHADO
DIA 01 DE JANEIRO / 2016   SEXTA-FEIRA    (Dia de Ano Novo)                       FECHADO

 DE FINAL DE ANO  

Mensagem Final De Ano

O tradicional Almoço de Final de Ano será realizado no próximo dia 16 de dezembro (quarta-
feira) à partir das 12h00. Para esse evento serão reservados 110 lugares (capacidade total do 
nosso Salão de Festas). O convite individual será vendido a R$ 30,00. (Bebidas não inclusas). 

RESERVA DE CONVITES: O associado/dependente ou convidado interessado em participar 
do evento deverá fazer a reserva na Secretaria no máximo até o dia 13 de dezembro, ou até o 
término dos convites colocados à venda.  

CARDÁPIO: NATALINO COM MESA DE FRUTAS E SORVETE (SOBREMESA)

        BEBIDAS: As bebidas serão subsidiadas.
                                                             

COM MÚSICA AO VIVO

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 aos associados e funcionários por poder contar com mais um ano de apoio, 

cooperação, confiança e dedicação.

Desejamos a todos os associados, familiares, amigos e funcionários um

 FELIZ NATAL 

E 

UM PRÓSPERO ANO NOVO! 
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A diretoria do Banespinha informa que foi decidido em reunião o novo valor da mensalidade que 
entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Para débito em conta corrente, o novo valor 
será R$ 87,00 e para pagamento com boleto ou na secretaria o valor será R$ 90,00.

NOVO VALOR DA MENSALIDADE

O Jantar de Confraternização de Final de Ano foi realizado no último dia 29 de novembro. Foi a 
primeira vez que esse evento foi realizado em nossa sede social e foi um sucesso total. O Salão de 
Festas foi lindamente decorado com tema Natalino para receber os convidados. O evento foi 
abrilhantado com música ao vivo sob o comando de Pedro Moura e Patrícia. Música de primeira, 
pista de dança lotada e um cardápio requintado, deixaram os convidados muito satisfeitos. Nossos 
parabéns à organização do evento que esteve a cargo da Ângela/Maurício, ao Mauro/Cleuza pelos 
serviços de Buffet e à Cleuzinha na decoração. 

JANTAR DANÇANTE E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO FOI UM SUCESSO

A Diretoria de Esportes realizará dia 16 de dezembro um Torneio Relâmpago de Futebol Master. 
Serão formadas quatro (4) equipes. Um sorteio definirá a ordem dos jogos. Os vencedores 
disputam a final e os perdedores, disputam o terceiro lugar. Os jogos serão disputados na manhã do 
dia 16 de dezembro (mesmo dia do nosso Almoço Especial de Final de Ano). CONDIÇÕES PARA 
PARTICIPAR: Ser associado e ter idade superior a 50 anos. O associado interessado em participar 
deverá procurar o Queixinho (Diretor de Esportes),  às quartas-feiras no Banespinha (período da 
manhã).

TORNEIO RELÂMPAGO DE FUTEBOL MASTER 

       HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE
  

*Quando segunda-feira é feriado, o Clube funciona no mesmo horário do domingo e fecha na quinta-feira subsequente.

Terça e Quarta-feir   Das 09:00 às 18:00 horas
Quinta-Feira    Das 09:00 às 22:00 horas
Sexta, Sábado e Domingo Das 09:00 às 20:00 horas
Segunda-Feira   Fechado 
No Horário de Verão o clube fecha uma hora mais tarde.

HORÁRIOS DA SAUNA
4ª feira     - Das 10h00 às 13h00 
5ª feira     - Das 18h00 às 20h00
6ª feira     - Das 10h00 às 13h00 
Sábado     - Das 16h00 às 19h00 
Domingo  - Das 16h00 às 19h00                                         

O Campo de Futebol será fechado dia 20 de dezembro para execução de serviços e recuperação do 
gramado. A previsão de reabertura é para a primeira semana de fevereiro/2016. Neste período a 
prática do futebol fica disponível apenas no Campinho ao lado. Contamos com a compreensão e 
colaboração de todos. QUINTA-FEIRA À NOITE: Futebol no Campinho aberto só para associados.

FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL

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. Criança menor 
de 10 (DEZ) anos, só poderá adentrar no recinto da piscina devidamente acompanhada por um 
responsável. Solicitamos que sejam respeitados os avisos afixados no local, como não adentrar 
com bebidas e copos, evitar fumar e de bronzeadores.utilizar-se 

        USO DA PISCINA - TEMPORADA 2015/2016 

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS: Mudou de endereço, de telefone ou e-mail? 
Comunique a secretaria. Atualizar seu cadastro garante mantê-lo informado sobre assuntos de seu 
interesse.

BANESPINHA NO FACEBOOK: A maioria dos eventos realizados no Clube, têm suas
fotos disponibilizadas na rede social do Facebook. Para acessar nosso perfil, acesse o link:

https://www.facebook.com/banespinha.sorocaba

AULA DE DANÇA DE SALÃO: O Grupo de Dança está de férias. As aulas serão retomadas no dia 07 
de janeiro de 2016. O curso continua aberto e  para mais informações, contatar a secretaria.    

ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS: NOVO VALOR - Ficou decidido em reunião da diretoria que o 
novo valor para aluguel do Salão de Festas passa a ser R$ 350,00.  
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