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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  

Dia 25 de Fevereiro, (Sábado) das 12h00 às 18h00, será realizado o ALMOÇO DE CARNAVAL. O tema desse ano 
‘NÃO DEIXE O SAMBA MORRER’, será em homenagem aos 100 Anos de Samba no Brasil. O cardápio a ser servido 
é FEIJOADA COMPLETA e a animação fica por conta do Grupo PALA SAMBA. A fantasia fica a critério do 
participante. PREÇO: R$25,00 por pessoa. BEBIDAS: À parte. RESERVAS: Na secretaria, na lanchonete, 
pessoalmente ou através  dos fones: 3202.1861 ou 3221.1806 até o dia 22/02, ou até se esgotarem os 120 lugares 

do salão. PAGAMENTO: Direto com o Mauro: em dinheiro, cheque e (como novidade) com cartão de 
débito/crédito (Bandeiras: Visa e Master). RESERVA DE MESA: Somente com a confirmação de 6 lugares 
e ocupação até as 13h00. Após esse horário a mesa será liberada.

      NÃO 
    DEIXE O  
       SAMBA   
        MORRER

   100 
  ANOS DE  
SAMBA NO  
    BRASIL

                                            DIA 25 DE FEVEREIRO TEM 
                                                 CARNAVAL NO BANESPINHA

Aniversariantes de Janeiro: Alcides Poli Filho, Ana 
Paula Amaral Joia, Cesarino de Jesus Alves, Claudia 
Bonando, Décio Aparecido Fernandes Ruiz, Francisco 
Corrêa, João Lara Camargo Neto, Lia Marcia Monteiro 
Wey e Silva, Maria Zelia Gemignani, Mariana Teresa 
Almeida Santos, Osnival José Búfalo, Robson 
Fernandes, Rogério Fernando Ferreira e Wilson José 
Rosa.

Aniversariantes de Fevereiro: Ana Paula Fioravante 

Dugois, Bárbara Clara Baptista Bitencourt, Carlos Alberto de 
Souza Branco, Diego José de Faveri, Edson Ribeiro dos santos,  
Inês Barba Paraíso, Ismar Antonio de Góis Siqueira, João 
Carlos Figueiredo, José Nazareth Ragazzini, Kátia Francisca 
Pécora, Laércio Amaro Bovo, Leandro de Jesus Pinto, Lourival 
Luiz da Silva, Olavo Marques Rodrigues Filho, Osvaldo 
Antonio Figueira, Patrícia Andréa S. Luvison Ildefonso,  
Renato da Silva, Ricardo César Mascarenhas Pires, Ronaldo 
José Gonçalves, Rubens Ciochetti Filho, Salete Aparecida 
Alves Albertin e Sueli Wagner Duarte Diniz.    

Todos os aniversariantes de janeiro e fevereiro além dos acima listados, (cônjuges, filhos e netos) 
estão convidados para o Happy-Hour que será realizado dia 25 de fevereiro.

HAPPY-HOUR DOS ANIVERSARIANTES
DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO

                                            DIA 25 DE FEVEREIRO JUNTO COM O CARNAVAL TEM 
                                            MÚSICA AO VIVO: GRUPO PALA SAMBA 

O almoço do associado titular aniversariante será por 
conta do clube. Haverá distribuição de bolo para todos 
a partir das 14h00 
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ALMOÇO NA LANCHONETE DO MAURO

Assim como é feito todos os anos, nosso Campo de Futebol esteve fechado nos meses de dezembro/2016 e 
janeiro/2017 para reforma do gramado. No último dia 8 de fevereiro  o campo 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 ,  ev i ta r  fumar  e   de ut i l i zar -se
bronzeadores. 

         USO DA PISCINA         HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE

  

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

(*) 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 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (*)

A Lanchonete do Mauro/Cleuza continua servindo almoço no sistema «self-service» nas quartas-feiras e 
nos domingos ao preço de R$ 20,00. O pagamento agora pode ser feito com cartão de débito/crédito (Bandeiras 
Visa e Master)

         HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE NOS DIAS DE CARNAVAL
Dias 25, 26, 27 e 28 de Fevereiro o Clube ficará aberto com o horário igual ao de domingo. 
Quarta-Feira (01 de Março): Horário Normal. Quinta-Feira (02 de Março) = FECHADO.

         REABERTURA DO CAMPO DE FUTEBOL

         ALMOÇO DIA DAS MÃES
   DIA 14 DE MAIO

   DIA 13 DE AGOSTO

   DIA 30 DE ABRIL

ALMOÇO DIA DOS PAIS

Happy-Hour Aniversariantes de MAR/ABR

                                       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.

NOVO VALOR DA MENSALIDADE: Foi decidido em reunião o novo valor da mensalidade que já 
está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2017. Acompanhando o índice inflacionário e para 
readequar a cobrança de tarifa do banco para débito em c/c e pagamento com boleto, o valor da 
mensalidade passou a ser R$ 99,00.

ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS: NOVO 
VALOR: Ficou decidido em reunião da diretoria 
que o novo valor para aluguel do Salão de 
Festas para o ano de 2017 será R$ 380,00.

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
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Numa Assembleia em abril de 1990, em virtude do encerramento do contrato de 
locação do espaço da Avenida São Paulo, decidiu-se alugar outra área sita à Rua  
Américo Figueiredo, 1613, Jardim. Simus, que possuía um campo de futebol, além 
de pequena piscina, e outras benfeitorias. Também ficou decidida que a área da 
sede esportiva, próxima à Prefeitura seria colocada à venda, pois era pouco 
frequentada e sua manutenção estava ficando onerosa. Com o dinheiro 
arrecadado comprar-se-ía outra área mais perto.
Foi nessa época e nessa sede que se começou a reunião dos aposentados nas 
quartas-feiras. Em maio de 1991 tomou posse outra Diretoria presidida pelo João 
Américo e contando com Bolinha, Aninha, Fábio, Lages, Moacir Mantovani, Pixo, 
Wilson Mello, Chiquinho, Eni, Elsie, Elias Preto, Celso Mascarenhas, Toledo, 
Normando e como presidente de honra José Nazareth Ragazzini. Nessa ocasião 
pensou-se em adquirir um imóvel próximo de Brigadeiro Tobias, chamado de 
Recanto Britânia, mas foi considerado inviável.
Em 21 de janeiro de 1993 numa AGE foi modificado o estatuto em alguns artigos, 
com a criação de outras modalidades de associados, como os associados 
Parentes, Júnior e Convidados e principalmente a constituição do Conselho 
Deliberativo, do qual fariam parte somente os associados efetivos e mais todos os 
ex-presidentes. Ao Conselho caberia a partir daí tomar e ser responsável por 
todas as decisões de vulto do clube.
Em fevevereiro de 1993 nova diretoria toma posse no clube. Euzébio como 
Presidente de Honra e Ragazzini como Presidente, além de: Oswaldo Antonio 
Figueira, Eni, Elsie, João Américo, Chiquinho, Fábio Alex, Aninha, Wilson Mello, 
Celso Mascarenhas, Sergio Maurício, Elisiário, Pengo, Elias Preto, Jaceguai, Ângelo 
G. Silva, Bonando, Vanderson e Álvaro.
Numa das reuniões dessa diretoria decidiu-se alugar uma sala no Centro (Ed. 
Banco de S.Paulo) para facilitar os contatos com os associados e com as Agências.
No início de janeiro de 1994, em virtude da transferência do Ragazzini para outra 
cidade, tomou posse o Vice-Presidente Oswaldo Antonio Figueira que ficou 
poucos meses pois também foi transferido para outra cidade. Então assumiu o 
cargo de Presidente Celso Mascarenhas Pires, tendo como Vice-Presidente Sergio 
Maurício.
Foi mais ou menos nessa época que tivemos na sede da Rua Américo Figueiredo 
um evento social que marcou muito. Com grande ousadia a Diretoria trouxe para 
abrilhantar mais uma festa o conjunto Os Três do Rio. Mesmo com alguns 
percalços (como chuva e a dificuldade da entrada dos equipamentos na sede) o 
show foi marcante.                                                                                                          vire

Informativo 

         A HISTÓRIA DO BANESPINHA ELABORADA PELO AMARAL
         2ªPARTE - DÉCADA DE 90 ATÉ 1995

anespinha
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         A HISTÓRIA DO BANESPINHA ELABORADA PELO AMARAL
         2ªPARTE - DÉCADA DE 90 ATÉ 1995

Continuação: Em 11 de maio de 1994 foi realizada uma AGE para antecipar as 
eleições para tratar de outros assuntos relevantes. A nova eleição seria realizada 
em 15 de junho de 1994, com mandato até final de 1996. 
Em maio de 1994 o Conselho Deliberativo decidiu favoravelmente sobre a 
aquisição da sala 94 do prédio da Rua São Bento, 32, proposta pela diretoria, 
tendo em vista de ser de interesse da preservação do patrimônio do clube.
Tomou posse em 15 de junho de 1994 a nova diretoria presidida pelo Mello, 
acompanhada de: Pixo, Silvio de Campos, Elsie, Sergio Maurício, Pengo, Fábio 
Alex, Fausto, Marcos China, Barreto, Maria Helena, Evandro, Normando, Serginho 
Martinez, Chiquinho, Vitinho Cavazim, Elui, e Cícero. Numa reunião da diretoria 
em 05 de agosto de 1994 ficou decidido que seria elaborada uma grande rifa com 
a finalidade exclusiva de aquisição de uma sede própria que comportasse e 
satisfizesse todos os associados. 
Em uma reunião de diretoria de 12 de dezembro de 1994, decidiu-se solicitar ao 
Conselho Deliberativo a venda do imóvel rural denominado “Sítio do Darcy” no 
bairro de Aparecidinha, que foi autorizada em AGE de 10 de março de  1995. 
Também ficou autorizada a aquisição da área onde seria a sede nova.
Com a venda do imóvel e o resultado da rifa, a diretoria decidiu, com o aval do 
Conselho Deliberativo, adquirir uma área próximo ao Shopping Esplanada e ao 
Hipermercado Carrefour, mais precisamente na rua Augusto Lippel, 500 – Bº 
Vossoroca – Sorocaba. A área com 12.500 metros quadrados, possuía casa do 
caseiro, pequena casa social, campinho de futebol, pequena piscina, e alguns 
outros logradouros que precisavam ser acabados e reformados. Mas finalmente 
nós tínhamos uma sede própria, que poderia e foi muito melhorada.
E em 27 de maio de 1995 finalmente inauguramos a nova e definitiva SEDE 
SOCIAL PRÓPRIA. Daí para frente foram feitas novas construções, reformadas 
algumas áreas e ampliadas outras, para chegar onde hoje estamos.
Novas diretorias foram eleitas a partir de fevereiro de 1996, com mandato de 2 
anos. O nome do clube foi alterado para BANESPINHA SOROCABA e muita coisa 
mudou, inclusive a mudança do controle acionário do saudoso Banespa. Mas o 
que foi relatado deixa uma grande saudade dos velhos tempos, dos saudosos 
colegas que já “partiram” e da luta de alguns abnegados que muito fizeram para 
que nós Banespianos da “Gema” pudéssemos nos orgulhar de ter um local 
próprio para desfrutarmos de nossa merecida aposentadoria juntamente com 
nossos familiares e amigos (associados convidados) que nos ajudam e 
contribuem para o bem estar de todos.
PARABÉNS!!! A TODOS NÓS                                                             Continua no próximo Informativo

anespinha
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