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Oficialmente o Banespinha Sorocaba foi fundado em janeiro de 1973. A ideia de ter uma sede própria começou 
em meados de 1977. Em 1978, um terreno foi adquirido no Jardim Tatiana através de doação feita pelo Grupo 
PG. Devido a problemas na documentação, em 1981 o terreno foi trocado por um outro localizado no Parque 
São Bento. Enquanto as obras da sede não avançavam, os associados reuniam-se numa sala localizada no nº 
52 da Rua São Bento. Em 1986, com mudança de diretoria e outros percalços, a obra não saiu, mas o saldo 
positivo em caixa e com a venda da gleba, outra área foi adquirida e assim tínhamos uma sede esportiva, 
próxima da  atual Prefeitura. Além dessa sede esportiva, e necessitando de um local mais perto para 
realizarmos nossas reuniões sociais e atividades de salão, a nova diretoria locou uma propriedade no início da 
Avenida São Paulo, 140/144. Além de uma pequena quadra de futebol de salão, tinha um salão com 
instalações adequadas para reuniões e encontros diversos. Após uma reforma o salão passou a contar com 
bar, mesas de sinuca, pebolim e uma pequena sauna. Foram realizados vários torneios e diversas festas nesse 
local.” O número de associados crescia e em 1990 a diretoria decidiu alugar uma área localizada na Av. 
Américo Figueiredo. Em 1994, a diretoria da época, sob o comando do presidente José Maria Oliveira de Mello, 
decidiram em reunião a elaboração de uma rifa que seria vendida entre os associados e clientes do Banespa. 
Com o montante arrecadado, em 1995 foi adquirida a área na Rua Augusto Lippel, 500, onde hoje está 
magnificamente instalada nossa sede. 
TÍTULO HONORÍFICO – Dia 26 de maio, a diretoria do Banespinha homenageará o ex-presidente José Maria 
Oliveira de Mello (atualmente morando na cidade do Guarujá), com a entrega de um Título Honorífico pelos 
relevantes serviços prestados ao Clube.

Dia 25 e 26 de maio, será comemorado o 17º aniversário do Banespinha. Para comemorar a data, será 
realizado um Torneio Relâmpago de Futebol. Os jogos serão realizados na sexta-feira (25) e sábado (26). Para 
fazer a inscrição, o associado deve contatar a secretaria ou o Boveto (Diretor de Esportes). 

APPY HOUR DOS ANIVERSARIANTES: No sábado (26), os associados e dependentes que fazem 
aniversário em maio estão convidados para participarem do Happy-Hour que será realizado Hjuntamente  com  as comemorações  do  17º.  aniversário  de  nossa  sede própria.  Será servido bolo   

            comemorativo ao aniversário da sede e dos aniversariantes.

ERVIÇOS DE LANCHONETE: Tanto na sexta-feira (25), como no sábado (26), o clube servirá 
espetinhos de carne, frango e linguiça a R$ 1,00. A cerveja Brahma/Skol será vendia a R$ 2,00. Água e Srefrigerantes serão servidos gratuitamente.

BANESPINHA SOROCABA - UM SONHO QUE VIROU REALIDADE

PARABENS BANESPINHA PELO SEU 17º ANIVERSÁRIO

      PROGRAMAÇÃO DO 17º. ANIVERSÁRIO
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INSTALAÇÃO DA LOJA LEROY MERLIN 
TRAZ MELHORIAS AO BANESPINHA 

Aniversariantes de Maio 
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todos os aniversariantes muita paz,

saúde e felicidades!

XXXXX

xxxxxxXXXXX

xxxxxxxxx

Arodi José Ribeiro (05), Ben-Hur Marcelino Júnior 

(23), Carmen Silvia Jorge (25), Elui Oliveira 

Moraes (31), Eni Maria M. Cristi (27), Gerson 

Soares (11), João Gabriel A. Coladei (21), Jodhi 

Jefferson Allonso (26), José Antonio de Campos 

(21), José Tondelli (26), Lúcia de A. conceição 

(12), Luciano Jorge da S. Costa (06), Luiz 

Gonzaga Jardim (18), Messias Rodrigues Lopes 

(18), Paqual Quintana (17), Roberto Antonio 

Ferreira (24), Selzio Pezzatto (03), Tuneo 

Takagui (15), Waldir Dias Pena (25).

Os associados acima e seus familiares, além dos 
associados dependentes não relacionados e que 
fazem aniversário em maio estão convidados para 
participarem do Happy-Hour de maio que será 
realizado no próximo dia 26 (SÁBADO) juntamente 
com as comemorações do 17º aniversário de nossa 
sede própria.

HAPPY HOUR DOS ANIVERSARIANTES
SÁBADO DIA 26 DE MAIO 

No dia 11/05 aconteceu no salão do clube um 
coquetel em homenagem às mães com mesa 
de frios, salgadinhos, bebidas, música 
mecânica, brindes e principalmente muita 
alegria. Tivemos a participação em torno de 90 
associados e convidados. No dia 13/05 a 
homenagem às mães deu-se na hora do 
almoço com um suculento almoço servido pela 
lanchonete e um bolo comemorativo. Nesse 
evento tivemos a participação em torno de 120 
pessoas.  

As obras de infraestruturas executadas pela 
empresa Leroy Merlin no Km 101 da Rodovia 
Raposo Tavares, trouxe grandes melhorias ao nosso 
clube. 
Para acessar a Rua Augusto Lippel, enfrentávamos 
muita dificuldade devido à redução de velocidade 
exigida no local. A via marginal permite  60 km 
horários e era muito perigoso fazer a conversão à 
direita. Com a construção do acesso à loja Leroy 
Merlin, esse problema está resolvido.
No entanto, a principal melhoria é na saída do clube. 
Foi construído uma ligação da Rua Augusto Lippel 
com a rua Rafael Dias da Silva, e o associado não 
precisa mais entrar na rodovia para voltar para casa.  
Além da segurança ao entrar e sair da rodovia, agora 
o asfalto está batendo à nossa porta. Faltam apenas 
100 metros para que essa melhoria chegue ao clube.  
Segundo informações, a prefeitura em breve deve 
asfaltar o restante da rua.

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

                                               HOMENAGEM ÀS MÃES
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                                       EVENTOS PRÉ-AGENDADOS PARA 2012

Dia 22 de junho (sexta-feira) - Jantar Dançante 
com tema especial. 
Dia 30 de junho (sábado) - Festa Junina e Happy-
Hour dos aniversariantes. 
Dia 27 de julho (sexta-feira) - Jantar Dançante 
com tema especial.
Dia 18 de agosto (sexta-feira) - Excursão para o 
Recanto Campestre em Vinhedo. 
Dia 24 de agosto (sábado) - Jantar Dançante 
com tema especial. 
Dia 21 de setembro (sexta-feira) - Boatinha do 
Banespinha. 
Dia 07 de outubro (domingo) - Reabertura da 
Piscina (Temporada Primavera/Verão). 
Dias 19, 20 e 21 de outubro (sexta, sábado e 
domingo) - Excursão para a Colônia do Guarujá. 
Dia 23 de novembro (sexta-feira) - Jantar 
Dançante de Final de Ano no Instituto Humberto 
de Campos. 
Dia 19 de dezembro (quarta-feira) - Almoço 
Especial de Final do Ano e Happy Hour dos 
aniversariantes.   

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir de 
julho deste ano, todos os clientes de planos de 
saúde privados, sejam eles titulares ou 
dependentes, maiores ou menores de 18 anos, 
deverão possuir o CNS - Cartão Nacional de Saúde.
Todas as vezes que precisarmos de atendimento 
médico em consultórios, clínicas ou hospitais, o n° 
do cartão CNS deverá ser fornecido à 
recepcionista. Assim será garantido o 
cumprimento junto ao Ministério da Saúde e 
agilidade no atendimento.
Onde tirar seu cartão do SUS em Sorocaba: 
UBS - Unidades Básicas de Saúde (08h às 17h)  
UCB's - Casa do Cidadão (das 09h às 16h).
Documentos: RG e comprovante de endereço.

OBRIGATORIEDADE DO CARTÃO SUS

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

MANTENHA SEUS DADO ATUALIZADOS


	Página 1
	Página 2

