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HORÁRIO DO CLUBE NO FINAL DE ANO  
DIA 24 (SÁBADO) e DIA 31 SÁBADO                           

 ABERTO ATÉ AS 16:00 HORAS

DIAS  25, 26 e 01 DE JANEIRO 

NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE                                    
A SECRETARIA NÃO FUNCIONARÁ NOS DIAS 24 E 31

.

.

Neste Natal e início de 2012 queremos desejar a todos os associados e 

funcionários do Banespinha Sorocaba, muita saúde, alegria e paz em seus lares, e 

que o compromisso de bem servir continue produzindo uma convivência harmoniosa, 

baseada na troca de conhecimentos, na transparência dos atos e na busca pela 

qualidade dos serviços prestados.

Queremos também agradecer pelo espírito de compreensão e colaboração de todos,

pelos avanços conquistados e pelo sentido de responsabilidade e ética profissional.

Desejamos que este Natal seja um momento a mais de confraternização, e que 

venham muitos outros no ano de 2012, pois é com a força de união e da esperança 

que conseguiremos conquistar o futuro que almejamos.
Que todos nós tenhamos um Feliz Natal ao lado de nossas famílias e

um Ano Novo próspero e com muita saúde.

A Diretoria
.

Mensagem De Fim De Ano

PORTAL DE ENTRADA DO CLUBE ESTÁ SENDO RECONSTRUÍDO  
Uma manobra mal efetuada pelo motorista do caminhão da transportadora que faz a entrega de 
bebidas para nossa lanchonete, acabou por derrubar totalmente o Portal de entrada do clube. 
Todas as providências cabíveis já foram tomadas pela diretoria e um novo Portal está sendo 
construído. As despesas serão ressarcidas pelo seguro da empresa transportadora responsável 
pelo incidente.
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CADASTRAMENTO DE E-MAIL
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Mudou de endereço, de telefone ou 
e-mail?

Comunique a secretaria

Visando aperfeiçoar o relacionamento com os 
a s s o c i a d o s ,  b e m  c o m o  r e d u z i r  
substancialmente custos, a Diretoria do Clube 
pretende, cada vez mais utilizar o correio 
eletrônico para esse fim. Atualmente, apenas 
30% dos associados tem o e-mail cadastrado na 
secretaria. Caro associado (a), atualizar seu 
cadastro garante mantê-lo informado sobre 
assuntos de seu interesse e também a opção de 
receber nosso Informativo eletronicamente.
                     O endereço eletrônico   

e s t á  à  d i s p o s i ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  
especialmente para tirar dúvidas. Envie sua 
mensagem e participe.

                banespinhasorocaba@uol.com.br

Em reunião realizada no dia 23 de novembro, a 
Diretoria estabeleceu novos valores para as 
mensalidades sociais, a serem cobradas a partir de 
janeiro de 2012. Para débito em Conta Corrente o 
valor será de R$ 62,00 e para pagamento com boleto 
R$ 65,00.

NOVO VALOR DA MENSALIDADE

            Para mais informações visite o site do Banespinha 
                        www.banespinhasorocaba.com

Realizou-se no último dia 25 de novembro no 
Instituto Humberto de Campos mais um 
Jantar Dançante de Confraternização de Final 
de Ano.  O evento foi comemorado com muita 
alegria e descontração e contou com a 
presença de  250 pessoas entre associados, 
convidados e familiares.

FESTA DA REABERTURA DA PISCINA

A Festa de Reabertura da Piscina foi 
realizada  no último dia 6 de novembro  e 
mais uma vez com  grande sucesso. Muitos 
associados compareceram e prestigiaram os 
desfiles de moda realizados a beira da 
piscina. A diretoria agradece a participação 
de todos principalmente as boutiques de 
modas e acessórios que deram aquele toque 
especial e fizeram a grandeza do evento.

JANTAR DANÇANTE DE FINAL DE ANO
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Informamos aos associados que nossa Sede 
Social, Salão de Festas, Piscina e os Quiosques 
dispõe de sinal de Internet sem fio (Wi-Fi). Para 
acessar, solicitar a senha na Lanchonete com o 
Mauro.

                      Das 13h00 às 17h00  horas 

                      Das 11h00 às 17h00  horas 

       Das 11h00 às 14h00 horas

Terça e Sexta-feira 

Quarta-feira  

Sábado  

xxxxx

HORÁRIOS DA SECRETARIA

         USO DA PISCINA

INTERNET SEM FIO (WI-FI)
FUTEBOL PROFISSIONAL 

FUTEBOL AMADOR 
X

No próximo dia 23 a partir das 09h30, será 
realizada uma partida de futebol tipo tira-
teima. Os protagonistas desse jogo serão os 
associados que hoje se consideram  um ex-
profissional nessa modalidade esportiva 
(aqueles que juram ter um dia defendido uma 
equipe de ponta) contra os amadores (craques 
do futebol varzeano). Os amadores zombam 
os colegas dizendo que os ex-profissionais 
nunca foram sequer filiados a uma federação, 
pois não possuem carteirinha e muito menos 
uma foto para comprovar o fato. A partida 
promete muita confusão, arranca-rabo e bola 
pro mato, tendo em vista que nenhum dos 
nossos atletas veteranos mostraram até hoje 
algum tipo de  intimidade com a bola. Ficamos 
na expectativa de uma partida amigável e com 
muita confraternização de ambos os lados, 
para que tenhamos um encerramento de ano 
com muita paz. E que tenhamos um 2012 muito 
promissor com muita saúde, sucesso e 
felicidades.

TELEFONES DA SECRETARIA  

      3221-1806 / 3202-1861 
      9112-1202 (CELULAR) 

O ingresso nas dependências da piscina é 
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 de um associado, poderão 
utilizar a piscina criança não associada  com 
idade de até 10 anos.
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