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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

               Telefones: (15) 3202-1861 / 3221.1806   
e-mail: banespinhasorocaba@uol.com.br  

O Happy-Hour dos aniversariantes de março e abril será comemorado no próximo dia 30 (domingo). Como 
sempre acontece, o almoço do associado titular aniversariante será por conta do clube. Haverá 
distribuição de bolo para todos a partir das 14h00min.
ANIVERSARIANTES DE MARÇO: Alex Menezes Silvano, Antonio Silveira Lages Magalhães, Arlei Ribeiro 
de Barros, Beatriz Nunes Monteiro Hiraoka, Fabio Bicicchi de Mello, João Toledo Neto, José de Campos 
Lima, Juraci Rodrigues, Luiz Antonio Consiglio Regis, Luiz Henrique Correia, Luiz Trombini, Osvaldo 
Florêncio, Sidnei Nascimento, Walter Dias da Rosa e Wilson José Pengo.
ANIVERSARIANTES DE ABRIL: Adriana de Jesus Franquez, Ana Laura Camargo Amaral, Antonio Rizzardo 
Rodrigues, Assao Iuama, Augusto Moraes Pacheco, Avelino Rosa de Moraes, Carlos Fernandes S. Antunes, 
Carlos Lourenço Magoga, Celso Mascarenhas Pires, César Augusto Germano, Cesar Mascarenhas Pires, Esli 
Alves da Silva, Henrique Frey, Irineu Vendramello Neto, José Carlos Barreto, José Ítalo Thomé, José Levy 
Scaletti, Marcos Vinícius José, Oraci José Silva de Almeida, Osmir Rodrigues Junior, Paulo da Silva, Regiane 
Marques da Silva, Roque Soares, Sidnei Pires Lopes, Sueli Dias da Silva, Vivian Ortiz Henrique Guimarães e 
Zezualdo Antonio Claudio.
Obs.: Cônjuges e dependentes (NÃO LISTADOS ACIMA) que aniversariam em março e abril também estão 
convidados para comemorar o HAPPY HOUR.                               Mais um evento com MÚSICA AO VIVO

DIA 30 DE ABRIL A PARTIR DAS 12H00
HAPPY HOUR (Com MÚSICA AO VIVO)

 DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/ABRIL 

        O Banespinha deseja a todos os aniversariantes muita paz, saúde e felicidades 

O evento terá início às 12h00.  CONVITE:  O convite será vendido à  R$ 25,00. Bebidas não inclusas.
RESERVAS: A reserva de convite deverá ser feita na Secretaria (com a Patrícia) ou na Lanchonete 
(com o Mauro/Cleusa) através dos telefones: (15) 3202.1861 ou 3221.1806. Capacidade total do 
Salão de Festas: 120 Lugares. Não deixe sua reserva para a última hora.
Havéra brinde para as mamães.

                          DIA 14 DE MAIO
                                      ‘ALMOÇO ESPECIAL DIA DAS MÃES’

                                      ‘COM MÚSICA AO VIVO’ 

ATENÇÃO ASSOCIADO. Em maio será comemorado mais um aniversário do Banespinha 
Sorocaba. As diretorias Social e de Esportes, já estão trabalhando na organização e definindo as 
atividades que farão parte da grade de programação do evento. Fique atento.

                                      22º ANIVERSÁRIO DO BANESPINHA SOROCABA
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   DIA 13 DE AGOSTO
ALMOÇO DIA DOS PAIS

                                       EVENTOS AGENDADOS PARA 2016: SUJEITOS À ALTERAÇÃO

   DIA 17 DE DEZEMBRO   DIA 02 DE DEZEMBRO

   DIA 12 DE OUTUBRO

JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO

FESTA DAS CRIANÇAS/REABERTURA DA PISCINA

Happy-Hour Aniversariantes Julho/Agosto

   DIA 29 DE OUTUBRO

Happy-Hour Aniversariantes de SET/OUT

Happy-Hour Aniversariantes de NOV/DEZ

   DIA 25 DE JUNHO
Happy-Hour Aniversariantes de MAI/JUN e FESTA JUNINA

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS. Se mudou de endereço, de telefone ou de e-mail, 
comunique a secretaria. Atualizar seu cadastro garante mantê-lo informado sobre assuntos de 
seu interesse.

AULA DE DANÇA DE SALÃO: Nunca é tarde para aprender a dançar . Todas às quintas-feiras às 
19h00 tem Aula de Dança de Salão no Banespinha. Venha se divertir e fazer parte desse Grupo.

anespinha

Os jogos recreativos, somente com associados, foram mudados de quinta-feira para quarta-feira das 
20h00 até 22h00. Qualquer dúvida entrar em contato com o Marcos (Sorreg) F: 15/3217.2507.

FUTEBOL QUARTA-FEIRA À NOITE

EXCURSÃO

PASSEIO DE TREM MARIA FUMAÇA 
Percurso Campinas/Jaguariúna. Saída de 
Sorocaba (Banespinha) às 07h00 com 
destino a estação em Campinas. Embarque 
em Campinas às 10h30 e chegada em 
Jaguariúna prevista para as 12h00.
PACOTE: Transporte (ida e volta), Ingresso 
do Trem, Almoço em Jaguariúna, e Passeio 
Tour na cidade de Pedreira. 
PREÇO: R$ 192,00 por pessoa (pagamento 
3 x sem juros com 1º pagamento em abril).

EXCURSÃO SERRA NEGRA EM MAIO: SAÍDA DIA 19 E VOLTA DIA 21
EXCURSÃO SERRA NEGRA: Saída dia 19 
de maio e retorno dia 21 de maio. 
1

PACOTE RODOVIÁRIO inclui: Transporte 
ida e volta, Duas noites de hospedagem, 
Pensão Completa no Biazi Paradise Hotel, 
City Tour na cidade, Seguro viagem, Lanche 
de bordo e Festa Anos 60. 
1

PREÇO: R$ 740,00 por pessoa (Criança de 
6 a 10 anos R$ 560,00). 
1

PAGAMENTO: R$ 200,00 de entrada e 
saldo em três vezes.

EXCURSÃO PASSEIO DE TREM EM JAGUARIÚNA DIA 10 DE JUNHO

19 a 21 de Maio

RESERVA:  Faça  sua  reserva  através  dos  telefones  (15)  3411.9627,  falar  com  Isabelle  ou 
(11)  95044.4766  (whatsapp da Cássia).  A  excursão  para  Serra  Negra  e  o  Passeio de Trem 
é uma realização da Agência de Viagens Vintagetur.
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CONTINUAÇÃO DA EDIÇÃO ANTERIOR: Ainda sobre a aquisição da Sede em agosto de 1994, a diretoria executiva elaborou 
uma rifa com aproximadamente 7000 números de valores que iam de R$0,01 até R$50,00, que seriam vendidas no 
“escuro”, isto é, somente após abrir o envelope é que se sabia quanto seria o valor pelo número da rifa. O prêmio era um 
“Fiat-Uno Mille/1994” tanto para o ganhador, quanto para o vendedor do número sorteado. A arrecadação total prevista 
era na ordem de R$200.000,00. Foram arrecadados aproximadamente R$176.000,00. O sorteio foi realizado pela Loteria 
Federal de 08 de outubro de 1994. Não constam nos registros, os nomes dos ganhadores. Já em 19 de outubro de 1994, 
depois de muita pesquisa no mercado imobiliário, foi adquirida a área de 12.500 m2, conforme escritura passada no 2º 
Cartório de Registro de Imóveis sob transcrição nº 48.243 em 23 de outubro de 1994, onde hoje se situa a Sede do clube. 
Com a venda do imóvel denominado “Sitio do Darcy” próxima do bairro da Aparecidinha, à AFRESP - Assoc. dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Est. de S. Paulo, conforme transcrição 1243, fls. 148, sob nº 8520 no 1º. Cartório de Registro de 
Imóveis de Sorocaba, em 22 de maio de 1995, foram feitas diversas adaptações necessárias na Sede nova, como 
conclusão do campo de futebol, conclusão da piscina entre outras.  Com a aquisição da Sede própria, todas as reuniões da 
diretoria e outros eventos passaram a acontecer na nova Sede. Na reunião de 26 de julho de 1995, foram deliberados 
diversos assuntos como a iluminação do campo pequeno, e curiosamente, a exploração do bar ao Sr. Mauro José de 
Souza, o mesmo que nos atende atualmente.
A partir de 06 de fevereiro de 1996, a nova diretoria, com mandato até 31 de janeiro de 1998, era composta pelos colegas: 
Presidente: Mello; Vice: Pixo; 1º Secretário: Carlos Leonardo; 2º Secretário: Cícero; Diretor de Esportes: Chiquinho; 
Diretor Social: Aninha; Diretor de Patrimônio: Pengo; 1º Tesoureiro: David Elias Martin; 2º Tesoureiro: Sérgio Maurício; 
Conselheiros: João Américo, Fausto, Normando, Lages, Dorival, Bonando, Amaury, Avelino e Toledo. Na 1ª reunião da 
nova diretoria ficou estabelecido que dentre outros itens, a grama a ser colocada no campo de futebol, seria por conta da 
Prefeitura Municipal de Sorocaba, com o acompanhamento do Diretor de Patrimônio. Na gestão dessa diretoria 
houveram algumas alterações no Estatuto do Clube, visando principalmente adequar os dependentes dos associados. 
Também várias benfeitorias foram realizadas, a saber: melhoria da piscina; reposição do som e da televisão; melhoria nos 
vestiários; quiosques de sapé; colocação de placas informativas; extensão da varanda; entre outras. Também nessa 
diretoria foi elaborada uma nova rifa para fazer frente às melhorias no clube, contando como o apoio do Gerente Regional 
da época Sr. Carlos. A rifa seria de uma TV 29 polegadas, e teria 5000 números que seriam vendidos à R$10,00. O número 
sorteado não tinha sido vendido. Essa informação foi passada à Gerência Regional e às Agências. Em 16 de novembro de 
1996 numa AGE foi acrescido no Estatuto do Clube o cargo de Diretor de Comunicação e Divulgação, cujo primeiro diretor 
foi Renê Vieira da Silva Jr. Na reunião da diretoria em 12 de dezembro de 1996, dentre outros assuntos, deliberou-se 
contatar o engenheiro Civil, Sr. Aquiles para um estudo sobre as fundações e a confecção de um projeto para o bar, a 
sauna, os vestiários e o salão. Até essa data (dezembro/96) todas as atas estão manuscritas em livro próprio e a partir da 
1ª ata de 1997 estão: datilografadas, digitalizadas e arquivadas em pasta especialmente destinada para esse fim. 
Em janeiro de 1997 foi dado início às obras para construção do prédio onde estão situados o salão, o bar, vestiários e a 
sauna. Em 01 de abril de 1997 foi elaborado um novo estatuto para o clube. Em 18 de abril de 1997 foi cogitada a compra 
do terreno existente à esquerda da sede, mas não foi concretizada. Em 10 de julho de 1997 foi inaugurado o campo de 
futebol. Na reunião de 30 de julho de 1997 foi deliberada a contratação de uma funcionária temporária para os serviços 
de secretaria. Na reunião de 04 de novembro de 1997 foi apresentado os softwares desenvolvidos para utilização do novo 
Banco de Dados de associados e do patrimônio do clube. Era o início da informatização dos dados. Nessa oportunidade 
foi apresentado o andamento das obras dos vestiários da piscina.
No início de 1998 foi eleita uma nova diretoria sob a presidência da associada Cleosmari de Fáveri. Alguns diretores da 
época eram: Marcos Fernandes de Oliveira, Normando Cardoso Curto, Augusto Moraes Pacheco, Boveto Medola Filho e 
Aparecida Donizeti Zanela. Com o término das obras dos vestiários da piscina, foram elaborados regulamentos 
específicos para o local. Outros diretores foram apresentados nessa época, a saber: Solange Fiorucci Arca, Denise Avanço 
Rodrigues, Cícero Rodrigues Santos Júnior, Antonio Basilio Brait, João Manoel de Souza Filho e Cesarino de Jesus Alves. Na 
reunião de 17 de março de 1998 foi sugerido a venda de placas de propaganda a serem colocadas no campo ao preço de 
R$400,00 e também a possibilidade de mudança do escritório para uma sala na Agência Centro do Banespa.Na reunião 
de 19 de maio de 1998 foi aceito o pedido de demissão do zelador, Sr. Severino. Nessa reunião também foi tratada a 
realização da festa de aniversário da sede no dia 30 de maio de 1998, que contou com música ao vivo e realização de um 
bingo. Na reunião de 15 de julho de 1998 ficou estabelecida uma “jóia” de R$300,00 em 10 parcelas para os associados 
convidados que frequentavam a sede. Também foi decidida a contratação do novo caseiro e faxineira, que estavam em 
regime de experiência. Os novos funcionários são: Leonardo Barra de Oliveira e sua esposa Cleusa Aparecida Vicente de 
Oliveira, que permanecem até os dias de hoje.  Novas obras continuavam a ser feitas, tais como: rampa de acesso ao 
salão, calçada em frente aos vestiários e outras. Para angariar fundos para o prosseguimento das obras foi acertada uma 
Festa do Chopp para o dia 28 de novembro de 1998.

Informativo 

         A HISTÓRIA DO BANESPINHA ELABORADA PELO AMARAL

3ª. PARTE - MEADO DOS ANOS 90 ATÉ 2003
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         A HISTÓRIA DO BANESPINHA ELABORADA PELO AMARAL
3ª. PARTE - MEADO DOS ANOS 90 ATÉ 2003

Continuação: A partir de 10 de janeiro de 1999 a secretaria reiniciou os atendimentos na sede do clube. Algumas obras no 
clube estavam sendo concluídas em março de 1999, como: salão de festas, lanchonete, muro de arrimo na lateral do campo de 
bocha que margeia o córrego, assentamento de ardósia, balaústres na varanda, reforma dos banheiros e da sala de jogos da 
casa principal. Em 26 de abril de 1999 o Conselho Deliberativo do clube reuniu-se para apreciar e autorizar a venda de um 
imóvel (uma sala situada na Rua São Bento, 32 – 9º andar, nº 94), inclusive a linha telefônica de nº 2311667, por R$25.000,00. 
Parte desse valor foi utilizado para continuação das obras na sede e parte para pagamento de indenização trabalhista dos 
funcionários: Luciana de Godoi e Gerônimo José de Lima.
No início de 2000 foi eleita uma nova diretoria do clube, presidida por Cesar Mascarenhas Pires e os diretores: Celso, Bonando, 
Chiquinho, Augusto, Normando, João Manoel e Amaral. Na reunião de 16 de março de 2000 o Amaral sugeriu que fosse 
instituído a função de um Diretor de Plantão aos finais de semana, em sistema de rodízio, como era praxe no E.C. Banespa em 
São Paulo. Essa sugestão foi acatada e a escala era elaborada pela secretaria que avisava com antecedência os diretores 
envolvidos. Na reunião de 16 de maio de 2000 foi convidado o Dietor Suplente, Amaury Teixeira, para auxiliar na divulgação do 
clube e confecção de informativos para os associados.
A Diretoria do Biênio 2002/2003, eleita em março de 2002, era composta por: Pres.: João Américo; Vice-Pres.: Mello; 1º 
Tesoureiro: João Manoel; 2º Tesoureiro: Cesar Pires; 1º Secr.: Amaral; 2º Secr.: Augusto; Diretoras Sociais: Arlete Orsi e Ivete 
Moreira; Dir. Esportes: Pedro “Bala”; Dir. Patrimônio: Fausto; Dir. Com. Div.: Amaury; Conselho Fiscal: Normando, Jaceguai e 
Wilson Lava. Na primeira reunião da nova diretoria em 28 de fevereiro de 2002, o ex-presidente, Cesar e o ex-Tesoureiro 
Chiquinho fizeram um breve relato da atual situação do clube, especialmente no que diz respeito a legalização das obras de 
reformas e construções efetuadas e informações sobre a disponibilidade financeira do clube que apresentava um saldo credor 
de R$19.058,89. Nessa época tínhamos 326 associados. Definiu-se que seria elaborado um contrato de comodato com o 
responsável pela lanchonete e construção de duas churrasqueiras para o atendimento aos associados. Foi aprovado nessa 
reunião a locação de área não específica para uso da Afaban-Sorocaba. Foi proposto e acordado a contratação de um 
funcionário para cuidar dos serviços da área administrativa, inicialmente com um salário de R$300,00 que trabalharia de 3ª à 6ª 
feira das 12:00h às 18:00h e aos sábados das 09:00h às 12:00h. Nessa época foi tentado acertar a entrada do clube pelos 
fundos, porém, sem êxito. Em virtude dessa negativa, houve-se por bem melhorar e disciplinar a entrada pela Rua Augusto 
Lippel e organizar o estacionamento na frente da sede. Em março de 2002 o clube foi assaltado e o Mauro e a Cleusa ficaram 
reféns . Na reunião de 04 de abril de 2002, realizada no Instituto Humberto de Campos, um dos principais assuntos foi o assalto 
ocorrido na sede. Decidiu-se doar R$500,00 para ajudar o Mauro com suas perdas. Em virtude dos acontecimentos decidiu-se 
melhorar a segurança do clube, com a colocação de alarmes e cercas elétricas, bem como estabelecer novo horário de 
funcionamento. Como não ocorria aumento da mensalidade já há algum tempo, decidiu que a partir desse mês a mensalidade 
do clube seria de R$20,00, e seria reajustada sempre no início de cada ano. Também foi estabelecida uma taxa para utilização 
do salão de R$50,00 até 50 pessoas e de R$100,00 até 100 pessoas. Na reunião de 15 de junho de 2002, definiu-se a 
implantação de um sistema de alarme, colocação de cerca elétrica e monitoramento. O portão permaneceria fechado e foi 
instalado uma câmera e seria acionado somente da lanchonete. Nessa época já tinha sido colocado no Estatuto o lançamento 
de títulos patrimoniais, que seriam pauta da próxima AGE. Nesta data ainda poderíamos utilizar a passagem dos fundos, mas 
com a compra do terreno pela Rádio Boa Nova, a diretoria da mesma fechou a passagem. Foram assinados os contratos de 
comodatos com o Léo e o Mauro sobre a utilização das casas como moradia. Algumas melhorias estavam sendo feitas, sempre 
dentro do saldo positivo de caixa, como reforma da piscina, vestiários, instalação de chuveiros a gás e outras. Nessa época foi 
lançada uma campanha para recadastramento dos associados e confecção de carteirinhas. Em outubro de 2002 a posição de 
associados era: efetivos=248; parentes=19 e convidados=79. Até o ano de 2002 a Cabesp/Seguros disponibilizava uma 
comissão para o clube, pela venda de seguros nas Agências, que rendiam em torno de R$2.500,00 por mês. A partir de 2003 
essa comissão foi cancelada. Estava previsto uma reforma na entrada do clube e seria contratado um arquiteto para elaborar 
um projeto que seria apresentado num futuro próximo. Ainda nessa época existia no clube uma escala de diretores de plantão 
nos finais de semana. Essa prática perdurou por algum tempo, mas, com o tempo, foi deixada de lado. 
Na reunião da diretoria de 08 de maio de 2003 ficou definido o afastamento em caráter temporário e indeterminado do 
presidente João Américo, a pedido, em virtude de tratamento de saúde. Em seu lugar assumiu o vice-presidente José Maria O. 
Mello. Excepcionalmente continuava o repasse pelas Agências Centro e General Carneiro da comissão de R$2.000,00, sobre 
venda de seguros. Nessa época tínhamos 225 associados efetivos, 99 convidados e 19 parentes. Em virtude da nova redação do 
Código Civil, o clube precisava adaptar o estatuto e foi criada uma comissão composta pelo Mello, Amaral e Dênis para e 
providenciar as mudanças necessárias. Na reunião de 14 de junho de 2003 foram suspensos os serviços de contabilidade da 
antiga contadora, desde 1998, e providenciado um novo escritório de contabilidade. Em agosto de 2003 foi apresentado e 
aprovado o novo logotipo do clube, elaborado pelo colega aposentado de São Paulo, Sr. Luiz Carlos Gonçalves, que presta 
serviços na Afabesp. Esse logotipo seria  formalizado a partir da mudança no estatuto da denominação oficial de Esporte Clube 
Banespa Sorocaba para Banespinha Sorocaba, que deveria ocorrer em novembro de 2003. Em outubro de 2003 o Mello e o 
Amaral tentaram junto ao proprietário da chácara que faz, em parte, fundo com o clube e que tem uma passagem com ligação 
para a Rodovia Raposo Tavares, mas não obtiveram sucesso. Foi autorizado nessa época a reforma da lateral da casa da sede, 
com cobertura do espaço que hoje abriga a sala de jogos de sinuca, bochinha de mesa e pebolim. Também foram iniciadas as 
obras para construção dos dois quiosques de alvenaria.                                                              (Continua no próximo Informativo).
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