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Rua Augusto Lippel, 500 - Bairro Campolim
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Telefones: (15) 3202-1861 e 3221-1806 
e-mail: banespinhasorocaba@uol.com.br   

LANCHONETE:
Informamos a todos os associados que a lanchonete está funcionando com serviços de 
bar e lanchonete. Porém, como ainda estamos vivendo a pandemia do “novo corona 
vírus”, o funcionamento está respeitando as determinações da vigilância sanitária, 
operando com espaçamento, capacidade reduzida e obedecendo os cuidados exigidos 
com a higiene.

Refeições: A lanchonete está servindo refeições (almoço) nas quartas-feiras e 
excepcionalmente aos sábados e domingos. Lembramos que no local, para circulação, é 
obrigatório o uso de máscaras e temos álcool em gel disponibilizado para uso dos 
frequentadores.

Obs: A lanchonete está funcionando nas quartas-feiras, sábados e domingo, no horário 
das 10h00min. às 17h00min. Logo que possível uma nova estrutura será montada e os 
dias e os horários de atendimento serão estendidos.

DANÇA DE SALÃO:
Informamos aos associados amantes da Dança de Salão que as aulas já recomeçaram. 
Horário: toda quinta-feira às 20h00. Enquanto perdurar a pandemia, vamos obedecer aos 
padrões de segurança, utilizando máscaras e mantendo o distanciamento. O local foi 
devidamente preparado com marcação de solo e disponibilizado álcool em gel.

QUIOSQUES:
Os quiosques já estão liberados para uso, porém com algumas limitações. Mais 
informações na secretaria.

FUTEBOL:
Liberado às quartas-feiras, sextas-feiras e aos sábados. Quando o associado (jogador) 
estiver dentro do campo o uso da máscara é facultativo, mas é obrigatório quando não 
estiver no campo.

BOCHAS, TÊNIS, PEBOLIM E SINUCA:
Liberados, seguindo os protocolos estabelecidos.

PISCINA: 
O uso da piscina e o do seu recinto está liberado, porém as medidas de segurança devem 
ser respeitadas pelos usuários. O local será fiscalizado para não acontecer aglomeração.

Informamos ainda aos associados que a Sauna e o Salão de Festas permanecem por 
enquanto fechados. Contamos com a compreensão de todos. 

Cabe frisar ao associado que ao entrar no Banespinha, fica desde já 
assumido o compromisso de cumprir todos os protocolos estabelecidos.

                          #usemmáscara #mantenhamdistanciamento #secuidem 
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Horário Funcionamento do Clube

De Terça-feira a Domingo das 09h00 às 17h00
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