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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

Telefone: (15) 3202-1861 
e-mail: banespinhasorocaba@uol.com.br  

xxxxx

Prezado associado,

XXXXX

                           DIA 05 DE marçO DE 2011

Ser um associado do Banespinha Sorocaba não é tão somente ser mais um dentro de um clube, 
mas é fazer parte de uma grande família!

O ano de 2010 foi marcado com muitas atividades sociais, lazer e esportivas. Trabalharemos com 
o mesmo empenho para que 2011 possamos incrementar ainda mais as atividades em nosso 
clube.

 A Diretoria do Banespinha Sorocaba deseja aos associados e respectivas famílias, que o ano de 
2011 seja de muito amor, saúde, paz e muitas realizações!

Convidamos os associados para participarem dos eventos do ano de 2011 constantes em nossa 
programação divulgada em nossos jornais bimestrais.

Agradecemos a sua significativa presença em todos os eventos. A sua participação é de 
fundamental importância, afinal, é a razão principal da nossa existência

Aproveito para reiterar também, nossos sinceros agradecimentos pelo apoio recebido dos colegas 
Diretores, dos membros dos Conselhos, dos patrocinadores e dos funcionários que sempre nos 
apoiaram para a realização de todos os eventos.

Sucesso a todos em 2011!
José Tondelli (Diretor Presidente)

. 

A 3ª  FEIJOADA CARNAVALESCA  será realizada dia 05 DE MARÇO (SÁBADO DE CARNAVAL) e 
terá como tema “HOMENAGEM À MULHER BRASILEIRA”. Os convites serão vendidos a         
R$ 40,00 para os associados e R$ 50,00 para os convidados não associados. Estão inclusos: 
Feijoada, Aperitivos, Água, Refrigerantes e Sorvetes, além da camiseta
 alusiva. No dia do evento,  a cerveja Brahma será vendida a R$ 2,00 
 para quem adquirir os convites. Menores de 12 anos poderão adquirir
 as camisetas por R$ 10,00. Haverá som a cargo do DJ Alexandre. Os  
convites estão à venda na secretaria, bem como o mapa das mesas. 
Os convites estão limitados, portanto adquira-os o mais rápido possível.

         

“3ª FEIJOADA CARNAVALESCA DO BANESPINHA”

                           DIA 26 DE fevereiro DE 2011
“HAPPY HOUR DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO E FEVEREIRO“

O Happy-hour de janeiro/fevereiro acontecerá dia 26/02 a partir das 14h00m in., 

quando será oferecido um bolo aos aniversariantes. A lanchonete do Mauro/Cleusa 

servirá almoço aos interessados ao preço de R$12,00 por pessoa. 
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UTILIZAÇÃO DOS QUIOSQUES

FUTEBOL AOS DOMINGOS
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HORÁRIO DO CLUBE NOS
DIAS DE CARNAVAL

A diretoria informa os horários de funcionamento 
do clube nos dias de Carnaval a saber:

DIA 05/03 (SÁBADO) 3ª Feijoada
 Aberto até às 20h00

DIA 06/03 (DOMINGO)
Aberto das 09h00 até às 19h00

DIA 07/03 (SEGUNDA-FEIRA) 
Aberto das 09h00 até às 19h00

DIA 08/03 (TERÇA-FEIRA
Aberto das 09h00 até às 19h00

DIA 09/03 (QUARTA-FEIRA)
Horário Normal

DIA 10/03 (QUINTA-FEIRA)
Fechado

No dia 16 de fevereiro (QUARTA-FEIRA), às 12h00min. será realizada uma Reunião nas dependências do Banespinha, 
com a participação dos representantes da ABESPREV que irão esclarecer aos interessados  alguns pontos do 
MÚTUOPREV. Como normalmente ocorre,  haverá almoço na Lanchonete. 

A Diretoria do Banespinha programou os seguintes eventos para o ano de 2011:

DIA 26 DE FEVEREIRO  - Happy Hour dos aniversariantes de Janeiro/Fevereiro

DIA 05 DE MARÇO - 3ª Feijoada Carnavalesca

DIA 30 DE ABRIL - Happy Hour dos aniversariantes de Março/Abril

DIA 06 DE MAIO - Jantar do Dia das  Mães e Noite Árabe

DIA 25 DE JUNHO - Festa Junina e Happy Hour dos aniversariantes de Maio/Junho 

DIA 16 DE JULHO - Tarde de Férias Quentes para as crianças

DIA 07 DE AGOSTO - Almoço Dia dos Pais

DIA 27 DE AGOSTO - Happy Hour dos Aniversariantes de Julho/Agosto

DIA 12 DE OUTUBRO - Festa das Crianças

DIA 29 DE OUTUBRO - Happy Hour dos aniversariantes de Setembro/Outubro

DIA 06 DE NOVEMBRO - Reabertura da Piscina

DIA 25 DE NOVEMBRO - Jantar Dançante de Final de Ano

DIA 14 DE DEZEMBRO - Almoço de Final de Ano e Happy Hour dos aniversariantes de Nov/Dez

Além desses eventos, a Diretoria Social está estudando a possibilidade de realizar:

A Noite da Paelha (23/09), Excursão  para o Guarujá (12 a 15 de Agosto), Excursão para Vinhedo (12/11), Excursão 

para Serra Negra, Aparecida do Norte, passeio de trem Campinas/Jaguariuna, Excursão para São Paulo com missa no 

Mosteiro de São Bento e almoço na Liberdad e, Excursão para Barra Bonita.

Na área esportiva poderão ocorrer  torneios internos em várias modalidades, bem como amistosos de futebol e tênis.

A utilização dos quiosques segue o regulamento do 
clube, que solicita aos interessados que façam a 
reserva antecipadamente, e que sigam as regras 
determinadas, principalmente zelando pela limpeza 
e conservação dos mesmos, bem como obedecer 
ao horário de funcionamento do clube nos finais de 
semana. Ao utilizarem os quiosques de sapé a 
diretoria determina que as churrasqueiras não 
sejam colocadas na passagem de paralelepípedos.

         EVENTOS DO CLUBE PARA O ANO 2011

                           DIA 16 DE FEVEREIRO - REUNIÃO PARA ESCLARECER O MÚTUOPREV

A Diretoria de Esportes está convidando os 
associados e dependentes para participarem das 
recreações futebolísticas aos domingos pela 
manhã. Para se inscrever, o interessado deverá 
entrar em contato com o associado Maurício (Fone 
3233.2032), ou mesmo aparecer no clube e 
incentivar os amigos a participarem das 
brincadeiras. Não haverá limite de idade, devendo 
os pais se responsabilizar pelos filhos menores.
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