
Goiânia, 15 de janeiro de 2015

De sexta à domingo
Livre-se do calor no Clube dos Bancários
 Estamos no verão - a 
estação mais quente do ano - 
e o sol forte e a baixa umidade 
são um convite a mais para os 
associados e família aproveita-
rem o  Clube dos Bancários. Vi-
sando melhor comodidade aos 
freqüentadores, a direção do 
complexo esportivo disponibili-
za um dia a mais de expediente 
por semana durante o mês de 
janeiro, quando o Clube abre 
de sexta-feira a domingo das 
9h às 18h.  
 O Clube dos Bancários, 
localizado na Av. Planície no 
Conjunto Itatiaia, conta com 
parque aquático infantil, equi-
pado com toboágua, escorre-
gador aquático e brinquedos 
diversos. Lembrando que os 
baixinhos devem estar sempre 
acompanhados dos pais ou 
responsáveis. Para os adultos 
o complexo esportivo disponibi-
liza duas piscinas próprias para 
refrescantes banhos, toboágua 
e aos adeptos da natação uma 
piscina semi-olímpica, ideal 

para a prática do esporte. 
A área destinada ao banho 
de sol é ampla e convidati-
va, mas atenção! não fique 
‘torrando’ sob o sol, não deixe 
a vaidade estragar sua saúde. 
O horário adequado para quem 
quiser tomar banho de sol é an-
tes das 10h e depois das 16h. 
Lembre-se de reaplicar o pro-
tetor solar sempre que sair da 

água.
Bosque
           Além 
de estrutura 
aquática e es-
portiva o clu-
be conta ainda 
com o bosque 
onde os asso-
ciados e seus 
respectivos de-
pendentes en-

contram um ambiente propicio 
para quem quer fugir das altas 
temperaturas. Além de ser um 
lugar aconchegante junto a na-
tureza, o bosque é uma área 
onde o associado pode fazer 
sua reserva para realização de 
festa, contando com estrutu-
ra para essa finalidade, como 
churrasqueiras, mesas etc. 
 Os interessados em re-
alizar sua festa no  espaço do 
bosque deve entrar em con-
tato com antecedência com a 
administração  do clube pelo 
email clube@bancariosgo.org.
br ou gilmar@bancariosgo.
org.br e fazer reserva. O Clu-
be dos Bancários conta ainda 



com o bar e restaurante, que 
possui cardápio variado. Com 
as altas temperaturas o jeito é 
procurar sombra e água fresca, 
mas lembre-se sempre de usar 
protetor solar e consumir muito 
líquido nestes dias de calor.

Sertanejo
Ari e Alexandre se apresentam no Clube dos Bancários

 Seguindo a tradição de 
levar ao público do Clube dos 
Bancários entretenimentos de 
alto nível, a direção do comple-
xo esportivo apresenta neste 
domingo, 18, a partir das 12h, 
show com a dupla sertane-
ja, Ary e Alexandre. Entoando 
os sucessos da atualidade do 
gênero musical e os sucessos 
que marcaram época, além dos 
consagrados ‘modões’, a dupla 
afirma fazer do domingo um dia 
dançante e muito alegre. 
Conheça os músicos
 A dupla Ary & Alexan-
dre já se apresentou no Clube 
e desde sua estréia tiveram 
aprovação do público. O dom 
de cantar veio muito cedo da 
vida dos irmãos. Ainda na ado-
lescência a dupla começou a 
participar de festivais ganhan-
do todos em primeiro lugar. Do 
interior do estado do Maranhão 

os, ainda garotos, foram tentar 
ganhar espaço e reconheci-
mento na capital maranhense.  
 E foi em Belém que gra-
varam o primeiro cd. Começa-
ram então percorrer alguns es-
tados do nordeste, outros cd’s 
vieram sempre com sucessos 
e sempre bem recebidos pelo 
grupo. No ano de 2009 grava-
ram o quarto cd e resolveram 

viajar pelo brasil. 
 Hoje alcançando vôos 
mais altos estão atualmente na 
capital do Brasil, onde a dupla 
realiza vários shows e viaja a 
outros estados como Belo Ho-
rizonte e Goiás. A dupla planeja 
agora gravar um cd oficial com 
as melhores composições da 
dupla e de seu pai e principal 
compositor e lançá-lo a nível 
nacional.

Faltam 30 dias
Carnaval dos Bancários 2015
 Como de costume o tra-
dicional Carnaval dos Bancá-
rios contará com três eventos. 
O “grito de carnaval”, no domin-
go que antecede o feriado (dia 
8 de fevereiro).  
 No domingo, 15, e na 
terça de carnaval, 17,  as fes-
tividades continuam. E a exem-
plo dos anos anteriores o Clube 
promoverá a ressaca de carna-
val que acontece no primeiro 
final de semana após o feria-

do (domingo, 22), visando dar 
oportunidade para aqueles que 
viajaram no feriado prolongado 
de se divertirem com a cate-
goria bancária. Venha curtir as 
atrações de carnaval em clima 
alegre e familiar que o Clube 
dos Bancários lhe proporciona.

Diretores de plantão no 
Clube

 
 Juarez e Alcides for-
mam a equipe de plantonistas 
deste final de semana (sába-
do, 17, e domingo, 18). 
 Os plantonistas ficam 
a disposição dos presentes a 
fim de sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço co com-
plexo esportivo, além claro, 
assuntos pertinentes ao movi-
mento sindical e a sindicaliza-
ção.


