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Caros associados,

E CONSELHO FISCAL ‘EXERCÍCIO 2018/2019'

Agradecemos todos os associados, 
convidados, colaboradores e funcionários 
do clube que nos prestigiaram no Biênio 
2016/2017. No próximo dia 3 de março 
haverá eleições para Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal (biênio 2018/2019). Até lá, a 
diretoria vai continuar administrando o 
clube da melhor maneira possível com os 

Conforme consta no Estatuto Social do Clube, na primeira quinzena do mês de março, dos 
anos pares, através de AGO são eleitos os membros da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. Este ano a eleição será realizada dia 3 de março (sábado), no período da manhã. 
Os associados interessados em concorrer à referida eleição, deverão providenciar a 
inscrição completa da chapa, com o de acordo de todos os candidatos inscritos. Para os 
cargos de Diretor Social e Diretor de Esportes, é permitido a participação de associados 
convidados. O prazo para inscrição termina impreterivelmente dia 16/02/2018. A 
inscrição da Chapa deverá ser protocolada na secretaria do clube no horário de 
funcionamento da mesma. Poderão candidatar-se somente os associados efetivos, com 
exceção aos cargos de Diretor Social e Diretor de Esportes.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Dia 10 de fevereiro, (sábado) das 12h00 às 18h00, será realizado o nosso já tradicional Sábado de 
Carnaval. O tema desse ano será: LEVANTA BRASIL. Não haverá almoço. O cardápio a ser servido 
durante todo o transcorrer do evento será rodízio de porções (oito tipos de aperitivos). 
Nossa sugestão para a Fantasia é que os foliões utilizem as cores da bandeira do Brasil. A 
criatividade fica a critério de cada um.
PREÇO: R$30,00 por pessoa. As bebidas serão servidas com os preços normais da nossa 
lanchonete. 
RESERVA: Somente na Secretaria mediante pagamento até o dia 07/02, ou até se esgotarem os 
120 lugares do salão. 

eventos já programados que são: Dia 10 de 
fevereiro será realizado o já tradicional 
Sábado de Carnaval com o tema LEVANTA 
BRASIL. Para o dia 7 de fevereiro, o nosso 
campo de futebol que esteve fechado mais 
uma vez para reforma do gramado, será 
reaberto aos associados. Contamos com a 
participação e colaboração de todos. 

                                             CARNAVAL DIA 10 DE FEVEREIRO                                                 NO BANESPINHA

                                                 ANIMAÇÃO: QUARTETO CAFÉ NO BULE
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HORÁRIOS DA SECRETARIA

HORÁRIO DO CLUBE NOS DIAS DE CARNAVAL
O clube funcionará no horário normal em todos os dias de carnaval, inclusive na segunda-
feira, dia 12/02. O Clube fecha na quinta-feira (15/02) para folga dos funcionários.

Assim como é feito todos os anos, nosso Campo de Futebol esteve fechado nos meses de 
dezembro/2017 e janeiro/2018 para reforma do gramado. No próximo dia 7 de fevereiro será 
reaberto para uso dos associados.

Conforme tem sido comunicado, o uso da piscina é de exclusividade dos associados e seus 
dependentes com a apresentação da Carteira Social. Excepcionalmente poderão adentrar 
crianças não associadas até 10 anos acompanhadas pelo associado responsável. 
Solicitamos que sejam respeitados os avisos do recinto, como não adentrar com bebidas e 
copos, evitar fumar e de bronzeadores. utilizar-se 

         USO DA PISCINA

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

Quarta-feira
Das 08h00 às 13h00 horas

Sábado
Das 11h00 às 14h00 horas

         DIA 7 DE FEVEREIRO: REABERTURA DO CAMPO DE FUTEBOL

         HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE
  

*Quando é feriado na segunda-feira, o Clube 
funcionará no mesmo horário de 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

        ANIVERSÁRIO DO BANESPINHA
   MAIO

           AGOSTO

         MAIO

ALMOÇO DIA DOS PAIS

ALMOÇO DIA DAS MÃES

                                       EVENTOS PRÉ AGENDADOS PARA 2018

   ESPAÇO DO ARTESANTO           DEZEMBRO

 OUTUBRO

ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO

FESTA DAS CRIANÇAS e REABERTURA DA PISCINA
   DEZEMBRO

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

           TODA QUARTA-FEIRA

   JUNHO
FESTA JUNINA

                                       NOVAS OPÇÕES AOS ASSOCIADOS
ESPAÇO ARTESANATO - A diretoria Social pretende implantar no Clube algumas atividades 
diferenciadas no decorrer do ano de 2018. Uma delas é o ESPAÇO ARTESANATO que deverá 
funcionar todas às quartas-feiras no horário das 10h00 às 14h00. A implantação dessa atividade 
será feita pela Sonia Yoshie Nishiyama Tondelli (nossa primeira dama) e colaboradoras.
1

AULA DE YOGA, ALONGAMENTO, PILATES OU RITMOS – A diretoria estuda implantar também 
algumas atividades físicas (aulas mistas) como Yoga, Alongamento, Pilates ou Ritmos. Para isso 
contamos com a participação e manifestação dos associados e associadas quanto a sugestões 
de qual ou quais atividades são mais adequadas ao nosso público e também quais os dias e 
melhores horários para a realização das aulas.
As atividades e os horários mais sugeridos pelos associados e associadas serão escolhidos pela 
diretoria para uma possível implantação ainda sem data definida. O associado (a) deverá se 
manifestar a respeito diretamente na secretaria com a Patrícia ou através do telefone (15) 
3202.1861
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