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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 e 3221-1806 
e-mail: banespinhasorocaba@uol.com.br   

FECHAMENTO DO CLUBE NO NATAL E FINAL DE ANO  

      Que nosso 2022 venha pleno, feliz e sereno.
Em 2021 aprendemos tantas coisas com a pandemia, mas talvez a principal 
delas, foi descobrir que sozinhos não somos nada, nem ninguém. Desaceleramos 
e tivemos tempo para prestar mais atenção em nós mesmos. Aprendemos a 
identificar e a lidar com nossas próprias emoções de uma forma nunca vista 
antes no mundo pós-moderno. 

Passamos a ouvir mais e descobrimos que dinheiro não é tudo. Reduzimos e 
repensamos o nosso ritmo e tivemos um olhar mais generoso em relação ao 
próximo.

Agora que o ano de 2022 está invadindo nossas casas, temos de ter em mente que 
não podemos nos deixar levar pela angústia, pela ansiedade, pelo medo e pelas 
incertezas.  A palavra de ordem,  agora,  é serenidade.

DIA 25 DE DEZEMBRO         (SÁBADO)                          DIA DE NATAL:           FECHADO  

DIA 01 DE JANEIRO        (SÁBADO)               DIA DE ANO NOVO       FECHADO  

O Banespinha Sorocaba 
deseja a todos os associados 

um Feliz Natal e um 
Próspero 
Ano novo!

DIA 26 DE DEZEMBRO         (DOMINGO)                                                           FECHADO  
DIA 27 DE DEZEMBRO         (SEGUNDA-FEIRA)                                                FECHADO  

DIA 02 DE JANEIRO        (DOMINGO)                                                  FECHADO  
DIA 03 DE JANEIRO        (SEGUNDA-FEIRA)                                       FECHADO  

DIA 24 DE DEZEMBRO         (SEXTA-FEIRA)                 VÉSPERA DE NATAL:  FECHADO  

DIA 31 DE DEZEMBRO    (SEXTA-FEIRA)  VÉSPERA DE ANO NOVO  FECHADO  
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Com o avanço da vacinação e a consequente diminuição do cenário epidemiológico, a 
flexibilização permitiu a reabertura de vários setores da economia em nossa cidade. Diante 
desse contexto, o Banespinha foi reaberto com quase todas as atividades, seguindo sempre os 
protocolos governamentais.
A lanchonete está funcionando normalmente respeitando ainda os devidos protocolos definidos 
em decreto municipal. A piscina está liberada para uso dos banhistas e a sauna está à disposição 
dos usuários. Na mesma linha, os Quiosques já podem ser reservados dentro da capacidade do 
número de pessoas definido em nosso regulamento interno. 
A reabertura do Salão de Festas para aluguel e eventos sociais está prevista para janeiro/22. 
Portanto, está cancelado para 2021, o Jantar de Confraternização de Final de Ano.
Pedimos a todos os associados que evitem aglomerações e respeitem sempre o horário de 
fechamento do Clube.

O CLUBE CONVIVENDO COM A PANDEMIA

BENFEITORIAS NO CLUBE

Guarda-Sóis - Os guarda-sóis utilizados na piscina e quadra de tênis serão substituídos por 
novos recentemente adquiridos pelo Clube em parceria com a Afaban Sorocaba.

AVCB - Finalmente o AVCB do Clube foi aprovado com validade de dois anos. 

Serviços Gerais - Foi realizado no Portal do Clube, a reforma e pintura do portão de entrada e 
restauração dos Logos do Banespinha e da Afaban Sorocaba.

MENSALIDADE
Em virtude da pandemia a mensalidade do Clube foi reduzida e congelada em R$90,00, e 
continua esse valor até dezembro/2021. A partir de janeiro/2022 a mensalidade será reajustada 
para R$100,00. 

AULA DE DANÇA DE SALÃO

As Aulas de Dança de Salão continuam acontecendo todas às quintas-feiras das 19h00 às 
20h30. Quem se interessar em fazer parte do grupo deve entrar em contato com a secretaria ou 
com o Maurício (nosso Diretor Social).

TORNEIO DE FUTEBOL

No próximo dia 15 de dezembro, a partir das 09h00 será realizado um Torneio de Futebol com a 
participação dos associados/dependentes. Havendo número de participantes, teremos também 
torneio de Bocha e Tênis. O Regulamento das competições serão divulgados no dia do evento. 
Portanto, os interessados devem comparecer no dia e horário estipulado, para conhecer o 
Regulamento e participar da formação das equipes.  
ATENÇÃO: Após o termino das competições teremos o nosso ALMOÇO ESPECIAL DE FINAL DE ANO 
com o valor estipulado pelo Mauro em R$ 30,00. As bebidas terão subsídios de 50% patrocinado pela  
parceria Banespinha e Afaban Sorocaba.

O Banespinha conta no momento com apenas dois funcionários para controle da portaria e  
manutenção de toda área interna do Clube. Em busca de eficiência na manutenção, a Diretoria 
está à procura de mais um ajudante geral, que possivelmente será contratado no início de 2022. 
Diante dessa situação, pedimos desculpas e solicitamos a compreensão dos frequentadores em 
caso de falhas acontecidas ou que venham a acontecer nesse período.

AVISO AOS ASSOCIADOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE

DAS 09 ÀS 18 HORAS
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