
Goiânia, 30 de dezembro de 2014

Clube aberto também às sextas-feiras no 
mês de janeiro
         Objetivando atender os asso-
ciados e seus familiares, durante o 
recesso escolar quando a criança-
da estravasa energia, o Clube dos 
Bancários estará com expediente 
também às sextas-feiras, das 9 
às 18h, dando maior comodidade 
aos freqüentadores no mês de ja-
neiro. Lembrando que as crianças 
devem estar acompanhadas dos 
pais ou responsáveis.
            O complexo esportivo ofe-
rece áreas para churrasco em um 
ambiente arborizado e tranqüilo 
com toda a estrutura necessária 
para esta finalidade. 
 Para refrescantes banhos 
o Clube disponibiliza piscina semi-
-olimpica, piscina “adulto” e par-
que aquático infantil. Aqueles que 
preferem a pratica do bom e velho 
futebol podem se divertir na qua-
dra poliesportiva e nos campos 
gramados soçaite e oficial.
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 Começando bem o ano, o 
Clube dos Bancários, atendendo a 
pedidos dos freqüentadores, apre-
senta  o show ‘Glaucione e teclados’. 
Glaucione Costa volta a se apresen-
tar neste domingo, 04, a partir das 
12h, com novidade! o cantor está 
lançando seu novo CD e apresentará 
com exclusividade no primeiro domin-
go de 2015 no Clube dos Bancários.  
 O cantor apresenta um espe-
táculo eclético, passando pelo forró, 
MPB, pagode e samba. Venha con-
ferir e traga sua família para curtir o 
domingo no Clube dos Bancários, Av. 
Planície conj. Itatiaia - Goiânia.

Plantão no Clube
 
 A fim de proporcionar mais 
informações sobre o complexo es-
portivo e o movimento sindical, além 
claro da receptividade para com os 
freqüentadores, a coordenação do 
Clube dos Bancários disponibiliza 
equipes formadas por diretores do 
SEEB-GO todos os finais de sema-
na e feriados.   
 Nesta sexta-feira, 02, sába-
do, 03 e domingo, 04, o grupo será 
formado por Ariovaldo e Antônio Lei-
te. Dúvidas, sugestões ou reclama-
ções podem ser dirigidas à eles.


