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Caros associados,

E CONSELHO FISCAL ‘EXERCÍCIO 2014/2015'

2014 será um ano diferente! Carnaval em 
março, Eleições no Clube e após 63 anos 
seremos novamente o país da Copa do 
Mundo de Futebol.  Agradecemos os 
associados, convidados, colaboradores e 
funcionários que nos prestigiaram no Biênio 
2012/2013. 
No próximo dia 15 de março haverá eleições 
para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
(biênio 2014/2015). Até lá, a diretoria atual vai 
continuar administrando o clube da melhor 
maneira  possível.  No  último dia  2 fevereiro 

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 15 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 28/02/2014. 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 Esporte.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Dia 01 de março, (Sábado) das 12h00 às 18h00, será realizado o Almoço de Carnaval. O tema 
desse ano será: CASSINO DO CHACRINHA e o cardápio a ser servido será Comida Mineira. O 
evento será animado pelo DJ Paulo Jr. A fantasia fica a critério do participante e poderá seguir a 
linha dos tempos do Chacrinha, Chacretes, abacaxi, bacalhau entre outras.  
O preço por pessoa é R$25,00. A cerveja Brahma e Skol será subsidiada e vendida a R$3,00. 
Refrigerantes e águas a R$1,00. Reservas na secretaria ou na lanchonete, pessoalmente ou pelos 
telefones: 3202.1861 ou 3221.1806 até o dia 28/02 ou até se esgotarem os 120 lugares do salão. 

                                            DIA 1º DE MARÇO TEM 

                                                 NO BANESPINHA

tivemos o Happy-Hour dos aniversariantes 
de janeiro e fevereiro. O gramado do nosso 
campo de futebol passou por ampla reforma 
e foi reaberto dia 5 de fevereiro. Para o dia 
1º de março (Sábado), está programado o  
Carnaval no Banespinha com o tema 
«CASSINO DO CHACRINHA». O Happy-
Hour dos aniversariantes de março está 
previamente agendado para acontecer no 
dia 30 do referido mês. Contamos com a 
colaboração e participação de todos. Nosso 
muito obrigado.

                                           CASSINO DO CHACRINHA 
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LANCHONETE DO MAURO

MANTENHA SEUS DADOS
ATUALIZADOS

HORÁRIOS DA SECRETARIA

HORÁRIO DO CLUBE NOS

O clube funcionará no horário normal em 
todos os dias de carnaval, inclusive na 
segunda-feira, dia 03/03.
O Clube fecha na quinta-feira (06/03) para 
folga dos funcionários.

Assim como é feito todos os anos, nosso 
Campo de Futebol esteve fechado nos meses 
de dezembro/2013 e janeiro/2014 para reforma 
do gramado. No último dia 5 de fevereiro foi 
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 utilizar-se
bronzeadores. 

         USO DA PISCINA

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

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

Quarta-feira
Das 13h00 às 16h00 horas

Sábado
Das 11h00 às 14h00 horas

         REABERTURA DO CAMPO DE FUTEBOL         HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE

  

Com o término do Horário de Verão, os horários 
de funcionamento do clube voltam a sua 
normalidade. Em situações especiais e em 
comum acordo da diretoria e usuários, os 
horários abaixo descritos poderão ser 
alterados.

Obs: Toda Quinta‐Feira o Campo de Futebol e a 
Sauna funcionam até às 22h00

* Quando for 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

Dias da semana         Horário 

A lanchonete continua servindo almoço no 

sistema «self‐service» nas quartas‐feiras e 

nos domingos ao preço de R$ 15,00.

DIAS DE CARNAVAL

Nunca é tarde para aprender a dançar uma boa música de gafieira, um xote, um bolero ou até mesmo 
um tango. A Diretoria Social estuda a possibilidade de implantar um projeto para realizar aulas de Dança 
de Salão no Banespinha. A ideía inicial é buscar através desse anúncio o feedback dos associados 
interessados na participação desse projeto. Havendo interesse de pelo menos 10 pessoas, já será 
possível fazer a contratação de um professor para dar início às aulas. Quem se interessar, favor contatar 
pessoalmente a Patrícia na secretária do clube ou através dos telefones: 3202.1861 ou 3221.1806.  

         AULAS DE DANÇA DE SALÃO

DIA 30 DE MARÇO: HAPPY HOUR
DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO

Bem aventurada a mulher que põe a inteligência, a sensibilidade e a cultura a serviço dela.
Bem aventurada a mulher que se empenha em promover um mundo mais justo e mais humano.

Bem aventurada a mulher que ao redor dela acolhe, faz crescer e protege a vida.

Parabéns mulher! Não pelo oito de março, nem pelo beijo e abraço,  mas por ser o que és. Húmus da 
humanidade, Raiz da sensibilidade, Tronco da multiplicidade, Folhas de fertilidade,                                        

Frutos da eternidade e Essência da natureza humana.

  08 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER
 MENSAGEM DO BANESPINHA ÀS MULHERES
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