
Goiânia, 08 de janeiro de 2015

Diretores de plantão
 no Clube

 
 A equipe de planto-
nistas deste final de semana 
(sábado, 10 e domingo, 11) é 
formada pelos diretores José 
Américo e Nilso. A dupla estará 
a disposição dos presentes a 
fim de sanar eventuais dúvidas 
relacionadas ao uso e espaço 
do complexo esportivo.   
Além disso, claro, eles estarão 
aptos a esclarecer assuntos 
pertinentes ao movimentos 
sindical e a sindicalização.

Clube dos Bancários
Expediente será de sexta á domingo durante o mês de janeiro

 O Clube dos Bancários 
segue com a tradição de fun-
cionar às sextas-feiras do mês 
de janeiro além dos finais de 
semana e visando um melhor 
aproveitamento do horário de 
verão, o complexo esportivo 
abre às 09h e fecha às 18h.
 Os usuários contam com 
área para churrasco com pias, 
churrasqueiras e cozinha. As 
crianças podem se divertir no 
parque aquático infantil, escor-
regadores e toboágua. O clu-
be também conta com piscina 
“adulta”, piscina semi-olimpica, 
campos de futebol oficial e so-
çaite, quadra poliesportiva. 
 Além da estrutura aquá-
tica e esportiva o clube conta 
ainda com o bosque. Além de 
ser um lugar aconchegante ao 
lado da natureza, o associado 
terá um local reservado para 
realização de sua festa, con-
tando com estrutura para essa 
finalidade, como churrasquei-

ras, mesas etc.
Associados têm direito a 

dois convidados por dia
 Cada associado pode 
adentrar ao clube com até dois 
convidados por dia sem a co-
brança pelos ingressos, me-
diante a apresentação da car-
teira social. O valor da entrada 
no complexo esportivo é de R$ 
15,00 para acesso às piscinas, 
campos de futebol, quadra po-

liesportiva e bosque. 
 O passaporte no valor 
de R$ 20,00 dará acesso a to-
dos os ambientes do clube, in-
clusive saunas. Venha para o 
Clube dos Bancários, aqui sua 
diversão é garantida.

‘Glaucione e teclados’
Show anima o domingo no Clube dos Bancários

 Atendendo a pedidos dos freqüen-
tadores,  o Clube dos Bancários apresenta  
o show ‘Glaucione e teclados’. Glaucione 
Costa se apresenta neste domingo,10, a 
partir das 12h, com novidade! o artista está 
lançando seu novo CD e apresentará com 
exclusividade no Clube dos Bancários.  
 O cantor apresenta um espetáculo eclético, passando pelo for-
ró, MPB, pagode e samba. Venha conferir e traga sua família para curtir 
o domingo no Clube dos Bancários, Av. Planície conj. Itatiaia - Goiânia.


