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Site:     www.banespinhasorocaba.com  

Rua Augusto Lippel, 500 - Bairro Campolim
C.E.P. 18048-130 - Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3202-1861 
e-mail: banespinhasorocaba@uol.com.br  

DIA 12 DE MAIO
ALMOÇO ESPECIAL DIA DAS MÃES

CARDÁPIO: COMIDA MINEIRA
PREÇO: R$ 30,00 - BEBIDAS À PARTE

Música ao vivo com Lys Araújo
Início às 12h00

Reservas de Convites na Secretaria
Serão vendidos 120 convites que é a lotação total do Salão de Festas

Haverá distribuição de lembrancinhas para as mamães  
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          AULA DE DANÇA DE SALÃO

                                       PROGRAME-SE: PRÓXIMOS EVENTOS AGENDADOS

           MAIO
24º Aniversário da Sede do Banespinha

          JULHO

FESTA TEMÁTICA

           JUNHO
      FESTA JUNINA e HAPPY-HOUR

         AGOSTO
     ALMOÇO DIA DOS PAIS e HAPPY-HOUR

          OUTUBRO
FESTA DIA DAS CRIANÇAS

   DEZEMBRO

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

         OUTUBRO
REABERTURA DA PISCINA e HAPPY HOUR

         DEZEMBRO
         ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO e HAPPY-HOUR

Informamos aos amantes da prática de Futebol, que todas às quintas‐feiras à noite, das 20h00 às 22h00, tem bate 
bola (treino). Todos os associados estão convidados.

Comunicamos a todos que gostam de praticar a modalidade de Tênis, que a nossa quadra está à disposição para 
receber os associados e dependentes que gostam desse tipo de esporte. Todas as quartas feiras, sextas feiras e 
sábado (de manhã) a quadra recebe vários tenistas que se divertem praticando essa modalidade. Agora, estamos 
abrindo a quadra também às terças‐feiras para quem estiver disponível. Vamos lá pessoal, convide seu colega 
associado e venha bater uma bolinha no Clube. 

É de conhecimento de todos que os serviços dos Correios já não funcionam adequadamente como deveriam 

funcionar. Diante desse complicador, a Secretaria, através do Amaral (Diretor Secretário), implantou o sistema de 

comunicação digital, através de endereço eletrônico (e‐mail) e do aplicativo watsapp (no smartphone). Portanto, 

para que a secretaria possa agilizar a comunicação, pedimos a todos os associados que informem o endereço 

eletrônico e o número do celular para atualização cadastral. E você associado que mudou de endereço, de telefone 

ou E‐mail, comunique a nossa secretaria. Mantenha seu cadastro atualizado.

                                        TELEFONE CELULAR DO BANESPINHA: (15) 99802.9023

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS

TÊNIS: CONVITE AOS ASSOCIADOS

FUTEBOL QUINTA-FEIRA À NOITE

O curso continua aberto 

para receber mais 

participantes. 

O associado interessado 

em participar do Curso, 

favor comparecer no 

dia e horário 

estabelecido, ou 

contatar o Maurício 

(Diretor Social) 

                 AULA 

     DAS 20H00 ÀS 21HOO

         TODA QUINTA-FEIRA 

VÁRIOS RITMOS

GABRIEL
PROFESSOR

              HORÁRIO

                                       COMEMORAÇÕES DO 24º ANIVERSÁRIO DA SEDE BANESPINHA
Para comemorar o 24º aniversário da sede do Banespinha, será realizado na sexta‐feira, dia 24 de maio, um torneio 

relâmpago de futebol entre os associados. Os interessados em participar favor entrar em contato com o Boveto, 

nosso Diretor de Esportes. No sábado, dia 25 de maio, a partir das 12h00 será realizado o Almoço Especial de 

Aniversário do Clube, e também a festa de premiação aos participantes do torneio de futebol. Todos os associados 

estão convidados.
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