
Goiânia, 17 de janeiro de 2019

Venha curtir o Clube dos Bancários 
com sua família e amigos

 O Clube dos Bancários, localizado na Av. 
Planície no Conjunto Itatiaia próximo ao campus 
da UFG, a poucos minutos do centro de Goiâ-
nia, conta com parque aquático infantil equipado 
com toboágua, escorregador aquático e brin-
quedos diversos formando um ambiente onde 
as crianças podem se refrescar e brincar. Lem-
brando que elas devem estar sempre acompa-
nhadas dos seus responsáveis! 
 O complexo esportivo também conta com 
piscina para adultos, saunas seca e a vapor, pis-
cina semi-olimpica, campos de futebol oficial e 
soçaite, quadra poliesportiva. 
 Além da estrutura aquática e esportiva 
o clube conta ainda com o bosque onde os as-
sociados seus respectivos dependentes podem 
contar com a área do bosque para comemora-
rem seus aniversários. Além de ser um lugar 
aconchegante ao lado da natureza, o associado 
terá um local reservado para realização de sua 
festa, contando com estrutura para essa finali-
dade, como churrasqueiras, mesas etc.
 Até dois convidados 
 Cada associado pode adentrar ao clube 
com até dois convidados por dia sem a cobran-
ça pelos ingressos. É importante que a carteira 

social do Sindicato esteja sempre atualizada. A 
carteira pode ser emitida na secretária do Sindi-
cato de segunda à sexta-feira. Mais informações 
de como proceder na atualização ligue 62 3216 
6500.
Faça sua festa no bosque da SESB aos sá-
bados.Até 20 convidados a entrada é grátis! 
 Visando melhor organização do espaço, 
os associados devem providenciar a listagem 
de convidados e encaminhar para o clube até 
a quinta-feira que antecede o evento através 
do email clube@bancariosgo.org.br ou gilmar@
bancariosgo.org.br. Os associados que quei-
ram levar mais convidados, esses terão o 
custo de R$ 20,00 que é o valor do convite.

Show ao vivo!
  Seguindo o compromisso de levar en-
tretenimento musical aos presentes no com-
plexo esportivo, a administração do Clube 
apresenta neste domingo, 20, Grupo Dengo, 
que a partir das 12h animará a galera. A banda 
já é conhecido dos frequentadores do comple-
xo esportivo e são sempre muito bem recebi-
dos por eles, que se divertem e dançam muito 
ao som do samba, pagode e axé entoado pelo 
Grupo Dengo!

Diretores de plantão
 Naiton e Gomes formam a equipe de 
plantonistas deste final de semana (sábado, 
19 e domingo, 20) no Cube dos Bancários. 
Além da receptividade aos presentes eles es-
tarão em plena disposição para sanar eventu-
ais dúvidas sobre o uso e espaço do comple-
xo esportivo. 
 Assuntos pertinentes a sindicalização 
e ao movimento sindical também poderão ser 
esclarecidos com eles.


