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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  

                     FESTA JUNINA 

 MÚSICA AO VIVO - N Ã O   P E R C A M 

O Happy-Hour dos aniversariantes dos meses de maio e junho será comemorado juntamente 
com a Festa Junina. Como sempre acontece, o almoço do associado titular aniversariante 
será por conta do clube. Haverá distribuição de bolo para todos a partir das 14h00.
ASSOCIADOS ANIVERSARIANTES DE MAIO: Arodi José Ribeiro, Ben-Hur Marcelino Júnior, 
Carlos Magno de Oliveira, Daniele Herrera Hipólito, Diego Reis Siviero, Edmilson Santos Silva, Elui 
Oliveira Moraes, Eni Maria Magnani Cristi, Gerson Soares, Jodhi Jefferson Allonso, José Antonio de 
Campos, José Tondelli, Luiz Gonzaga Jardim, Marcel Alves de Oliveira, Márcia Aparecida Fogaça de 
Macedo, Selzio Pezzatto, e Waldir Dias Pena. 

ASSOCIADOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO: Adalberto João Sbrana, Adalberto 

Vasconcelos Silva, Adriana Tiutiunic Romão Ortega, Álvaro Fukunaga, Celso Celestino, Djanir Antonio 

de Castro, Edison Bonando, Elsie Ribeiro Miguel, Helio Molinari, Marcos de Oliveira Ramos, Maria 

Cecília Rosa Costa, Maria Elisa Almeida Lima Dellabarba, Marília E. R. Leite, Paulo José Ferreira Coelho 

e Pedro de Souza de Barros.

Atenção: Cônjuges e dependentes não listados que aniversariam em maio e junho também estão 

convidados para comemorar o Happy-Hour. 

Venha Participar do Nosso Arraiá

“Vai tê música ao vivo e muita comilança...

Ahh! E podi vim cum roupa bunita e da 

roça também pra módi  dançá a quadria.”

11
Haverá distribuição de pipoca, doces e bebidas típicas.
O cardápio do almoço será: “Comida Mineira”. 
Reserva de convites na secretaria, no horário do 
expediente, ao preço de R$25,00 (bebidas não inclusas).

                     DIA 25 DE JUNHO A PARTIR DAS 11H30
                       FESTA JUNINA E HAPPY-HOUR

                       HAPPY HOUR DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO E JUNHO

 CARDÁPIO: COMIDA MINEIRA 
RESERVA DE CONVITES NA SECRETARIA 
Convite: R$ 25,00 (Bebidas não inclusas) 
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   DIA 13 DE AGOSTO
ALMOÇO DIA DOS PAIS

                                       EVENTOS AGENDADOS PARA 2017: 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 22 DE JULHO

2ª FESTA TEMÁTICA «ANOS INCRÍVEIS

anespinha

ATENÇÃO ASSOCIADO, FAMILIARES 
E AMIGOS. SE LIGA! ESTAMOS 

PREPARANDO PARA O DIA 
22 DE JULHO

A 2ª FESTA TEMÁTICA
«ANOS INCRÍVEIS»

  
                                       NOTÍCIAS DO CLUBE

ANIVERSÁRIO DA SEDE: No último dia 24/05 foi comemorado o 22º aniversário da sede, com um 
torneio relâmpago em várias modalidades (futebol, sinuca, bocha e bochinha). No final foram 
distribuídas medalhas alusivas ao evento para todos os participantes.
ANIVERSÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL: No próximo dia 12/07 (quarta-feira) à noite será 
comemorado o 20º aniversário da inauguração do campo de futebol, com um amistoso entre os 
associados. O associado que se interessar em participar, avisar o “Queixinho”, nosso Diretor de 
Esportes.
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA SEDE: Está sendo efetuada uma revisão geral na iluminação da 
nossa sede, inclusive no Campo de Futebol. Estamos substituindo e colocando novas lâmpadas e 
refletores de “led”.
CAIXA D’ÁGUA: A caixa d´água da frente do clube será desativada e substituída por uma nova de 
fibra.
UTILIZAÇÃO DOS QUIOSQUES: Conforme consta no regulamento interno do clube, para se utilizar 
dos quiosques de alvenaria ou de sapé é necessário reservar com antecedência junto à secretaria no 
horário do expediente. Excepcionalmente, na 6ª feira à tarde, poderá ser efetuada a reserva com 
algum funcionário do clube, desde que seja para o sábado e/ou domingo seguinte. A reserva somente 
poderá ser feita pelo associado, em dia com o clube. Os quiosques que não forem ocupados até a hora 
prevista, perderão a reserva. Se ainda estiver disponível, poderá ser ocupado no mesmo dia. Em 
efetuada a reserva e não comparecendo sem se justificar, será cobrada uma multa. Deverá ser 
observada a lotação máxima permitida exibida nos quiosques (quiosque 1 = 15 pessoas e quiosque 2 
= 20 pessoas). Havendo consumação na lanchonete, a mesma cederá talheres para serem utilizados 
nos quiosques. Após a utilização o associado deverá deixar o recinto em bom estado de limpeza. 
Deverá ser observado, rigorosamente, o horário de funcionamento do clube.
UTILIZAÇÃO DO CAMPINHO: A utilização do campinho é de uso exclusivo dos associados, 
podendo, em alguns casos, ser utilizado também por não associados, desde que tenha um número de 
associados compatível com os não associados. Os usuários devem conservá-lo em bom estado.
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CONTINUAÇÃO DA EDIÇÃO ANTERIOR: ANO 2004: Em 07 de fevereiro de 2004 foi inaugurada a nova dependência ao 
lado da sede. O Sr. Aciolli Filho, superintendente do grupo Santander/Banespa, ofertou uma mesa de sinuca oficial 
para ser colocada no local. Também foi doada pela diretoria da Afaban-Sorocaba, uma mesa de bochinha que também 
foi colocada no novo recinto.  Em 13 de março de 2004 foi eleita e aclamada a nova diretoria para o biênio 2004/2005 
presidida pelo Boveto. Infelizmente no dia da aclamação da nova diretoria, faleceu o colega Normando, que tinha sido 
aclamado como Diretor de Patrimônio. Nessa época o clube contava com 211 associados efetivos, 24 parentes e 86 
associados convidados. A mensalidade cobrada era de R$25,00. A partir de novembro de 2004 foi cancelado o 
monitoramento do alarme, pois apresentava diversos problemas. 
ANO 2005: Na primeira reunião de 2005 foi apresentado um calendário de eventos, culminando com um jantar no 
Instituto Humberto de Campos, juntamente com a Afaban, no dia 18 de novembro de 2005. Em maio de 2005 foi 
comemorado os 10 anos da nova Sede. Para esse evento foram confeccionadas camisetas estilizadas e distribuídas 
para os participantes. No dia 28 de maio de 2005 a Festa dos 10 anos foi encerrada com um belo churrasco. No final de 
2005 constava no clube: 190 associados efetivos, 26 parentes e 83 convidados. A mensalidade era de R$28,00 e 
passaria a R$30,00 e R$32,00 em janeiro de 2006.
ANO 2006: No início de 2006 tomou posse uma nova diretoria, cujo presidente seria o Poli. Faziam parte dessa 
diretoria, entre outros: Meire, Cláudio, Pedro “Bala”, Neusa, Amaral, Bufalinho, Chiquinho, Toledo, Celso e outros 
colegas. Foi com essa diretoria que começou os Happy-hours para comemorar os aniversários dos associados em cada 
mês. Essa ideia foi trazida pela Diretora Social Neusa, “copiando” da Afabesp em São Paulo. Os Happy-Hours perduram 
até os dias atuais. Uma das obras importantes dessa diretoria foi a colocação de tubulações visando melhorar a vazão 
das águas em decorrência das fortes chuvas de verão, que provocam enchentes na casa do caseiro, na quadra de tênis 
e parte do campo. Também foi efetuada a limpeza do lago. 
ANO 2007: No início de 2007, alegando motivos particulares, o Presidente Poli e sua esposa, a 1ª Diretora Social 
Neusa, solicitaram afastamento das suas funções. Na reunião da diretoria em 01 de março de 2007 procedeu-se a 
reformulação da diretoria, com a indicação e aceitação do João Américo, como presidente, o Toledo como vice-
presidente e a Maria Helena S. Barbosa como 1ª diretora social. Foi agendada uma AGE para 09 de junho de 2007 
visando alterações estatutárias.Em agosto de 2007 o diretor de esportes Pedro “Bala” solicitou afastamento do cargo, 
assumindo em seu lugar Cesar Mascarenhas Pires. No final da gestão da diretoria 2006/2007 o clube tinha 162 
associados efetivos, 19 parentes e 85 convidados, totalizando 266 associados. 
ANO 2008: Em março de 2008 foi empossada a nova diretoria biênio 2008/2009, composta, entre outros, pelo Boveto 
como presidente, e alguns diretores, como: Tondelli, Amaral, João Manoel, Salete, Toledo, China, Celso, Amaury e 
Jaceguai.
ANO 2009: No início de 2009 foi efetuada a 1ª reforma na casa da frente, que na época era moradia do Mauro. Em 
fevereiro de 2009 foi realizada a 1ª Feijoada Carnavalesca do Banespinha, com grande sucesso. Em setembro de 2009 
com o pedido de demissão da Meire, foi admitida em definitivo a atual secretaria Patrícia.  No final da gestão da 
diretoria 2008/2009 entre outros acontecimentos positivos: foi conseguido o “Habite-se” na Prefeitura; efetuado o 
curso de Brigada de Incêndio; feita a reforma dos para-raios; efetuado novo laudo dos bombeiros; elaborado 
regulamento interno do clube e outras melhorias na sede. No final da gestão o clube tinha 142 associados efetivos, 21 
parentes e 83 convidados, totalizando 246 associados. 
ANO 2010: Em março de 2010 foi eleita a nova diretoria gestão 2010/2011 tendo como componentes: Tondelli, Salete, 
Amaral, João Manoel, Amaury, Celso e outros. A partir dessa data as despesas com eventos sociais seriam divididas 
com a Afaban. Em fevereiro de 2010 foi realizada a 2ª Feijoada Carnavalesca do Banespinha. 
Em maio de 2010 em comemoração aos 15 anos da sede, foram realizadas diversas atividades esportivas e 
inauguração da nova mesa de sinuca.  Em outubro de 2010 foi realizada, com grande sucesso, a reabertura da piscina 
com desfile e outras festividades. O jantar de final de ano, realizado no Instituto Humberto de Campos em 26 de 
novembro de 2010 foi um sucesso contando com a presença de 267 convidados. 
ANO 2011: Na 1ª reunião da diretoria em 2011 definiu-se vários eventos sociais e esportivos para o ano, 
principalmente a 3ª Feijoada Carnavalesca em março e o jantar em novembro, além dos habituais happy-hours. Em 25 
de fevereiro de 2011, na pág. 15 do Jornal do Município de Sorocaba, foi publicada a declaração de Utilidade Pública 
do Banespinha Sorocaba.  Nesse ano foi regularizado o clube junto ao INSS e a averbação no Cartório de Imóveis. 
Em 05 de junho de 2011 foi realizada a excursão rodoviária/ferroviária para Campinas/Jaguariúna/Pedreira com 
lotação de dois ônibus e dois vagões de trem.Em agosto de 2011 foram adquiridas 100 cadeiras para serem utilizadas 
no salão.  O jantar de final de ano, realizado no Inst. Humberto de Campos em novembro/2011, contou com 250 
convidados e teve show do “cover” de Elvis Presley. 

Informativo 

         A HISTÓRIA DO BANESPINHA ELABORADA PELO AMARAL
4ª. PARTE - ANO 2004 ATÉ ANO 2013

anespinha
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         A HISTÓRIA DO BANESPINHA ELABORADA PELO AMARAL
4ª. PARTE - ANO 2004 ATÉ ANO 2013

Continuação: ANO 2012: em janeiro de 2012 a mensalidade do clube era de R$62,00 e R$65,00. Em fevereiro foi 
realizada uma AGE para alteração parcial no estatuto do clube. Em 18 de fevereiro realizou-se a 4ª Feijoada 
Carnavalesca do Banespinha. Em março tomou posse a diretoria biênio 2012/2013, cujos membros, em sua 
maioria, eram os mesmos diretores da diretoria anterior. Nessa data o clube tinha 131 associados efetivos, 22 
parentes e 103 convidados, totalizando 256 associados. Em março de 2012 com a construção da loja 
Leroy&Merlin, a mesma asfaltou a Rua Augusto Lippel até o nº 388, restando alguns metros de terra até o clube. 
Em outubro foi construída a casinha do parquinho, na frente do clube, ofertada pela Afaban. Começou a ser 
cobrado pelo Marcos (Sorreg) R$10,00 por convidado nos jogos de quinta-feira à noite. Também em outubro o 
Gabriel, filho do Léo foi contratado como auxiliar de serviços gerais. O jantar de final de ano no Instituto 
Humberto de Campos aconteceu dia 23 de novembro e contou com a presença de 173 pessoas.
ANO 2013: No início de 2013 foi realizado a reforma na lanchonete e a adaptação de pia e churrasqueira no 
salão. Em janeiro as mensalidades foram reajustadas para R$67,00 para débito em c/c e R$70,00 para 
pagamento com boleto. Devido às chuvas torrenciais houve inundação do campo de futebol, casa do zelador, 
almoxarifado e redondezas. Em virtude disso o Léo e sua família, ficaram alojados até fevereiro na lanchonete 
do salão de festas. Também em janeiro de 2013 ocorreu o falecimento, em Campinas, do colega, amigo e 
associado efetivo Álvaro Kawashima, que foi presidente do clube na década de 1980. A partir de fevereiro de 
2013 a secretaria passou a funcionar em novo horário: 3ª, 4ª e 6ª feiras das 07h30min. às 11h30min. e sábado 
das 11h00min às 14h00min. As 5ª feiras somente serviços externos. Em 10 de fevereiro de 2013 realizou-se o 
almoço mineiro de carnaval, com subsídio das bebidas. Em março de 2013 foi aceita a inscrição como associado 
convidado Edmilson Santos C. Silva, mais conhecido como “Quexinho” que a partir de então tem tido grande 
participação no andamento do clube. Em maio de 2013 realizou-se a Noite do Crepe, com grande sucesso. 
Também em maio, comemorando o aniversário da Sede houve a realização de um torneio esportivo com várias 
modalidades e encerrou-se juntamente com o Happy-Hour no final do mês. A reforma da cozinha ficou pronta. 
Também foi regularizada a situação do AVCB do ano. Para essa aprovação foram necessárias várias obras. Foi 
contratado o Instituto Humberto de Campos para realização do jantar de final do ano no dia 29 de novembro de 
2013 ao preço de R$75,00, por pessoa, sendo que as bebidas quentes e vinhos serão por conta do clube. Para os 
associados o preço será R$90,00 e não associados R$110,00, valores que poderão ser pagos em até 4 vezes. Em 
outubro de 2013 realizou-se mais uma festa para as crianças. No dia 10 de novembro de 2013 ocorreu a Festa da 
Reabertura da piscina, com desfile de modas e bazar de roupas. Nesse dia foram ofertados 100 litros de chopp 
aos presentes. Em dezembro foi contatado o Dr. Fábio Sola Aro para estudos sobre a futura preparação dos 
títulos patrimoniais no clube.   Continua no próximo Informativo).                                                                             (
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Terça, Quarta e Sexta-feira
Das 07h30 às 11h30 horas

11

Sábado
Das 11h00 às 14h00 horas

11111

Segunda, Quinta, Domingo e Feriados
Fechada

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS

HORÁRIOS DA SECRETARIAHORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
                   DO CLUBE

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

De Terça a Sexta-feira
Das 09h00 às 20h00 horas

Sábado e Domingo
Das 09h00 às 19h00 horas

Segunda
Fechado

1

 AVISO: A Diretoria solicita a todos os   
usuários dos Quiosques para que os mesmos 
obedeçam rigorosamente os horários acima 
definidos. O associado que fizer a reserva e 
não cumprir, será multado de acordo com 
nosso regulamento interno.

AVISO AOS INTERNAUTAS: O BANESPINHA TEM WI-FI - Senha: 2223242526

 DANÇA DE SALÃO - As Aulas de Dança de Salão continuam sendo realizadas todas as 

quintas-feiras das 19h00 as 20h00. Casais interessados  em participar, favor entrar em 

contato com o Maurício, o Queixinho, ou  fale com a Patrícia  na  Secretaria. 
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