
Goiânia, 17 de outubro de 2019

 A comemoração do Dia das Crian-
ças realizada pela administração do Clu-
be dos Bancários, no último dia 12, foi um 
grande sucesso! Várias crianças e suas 
famílias se fizeram presentes num sába-
do de muita diversão e alegria. 
 Nada mais gratificante do que ver 
os sorrisos espontâneos e contagian-
tes das crianças se divertindo. Entre as 
opções de brincadeiras oferecidas tinha 
pula pula, toto, pintura artística, picolés, 
algodão doce e  pipoca. 
 Tudo foi feito com carinho e, por 
isso, o evento com certeza foi inesquecí-
vel para as nossas crianças!

A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS 
CRIANÇAS FOI UM GRANDE SUCESSO!

Festas de final de ano
Faça sua reserva no Clube dos 
Bancários sem custo de locação
 O fim de ano está chegando e com ele começam os deliciosos 
eventos de confraternização das empresas. E nós não queremos ficar de 
fora desta festa! Então, você bancário que deseja fazer a festa de con-
fraternização da sua agência e procura um ambiente agradável e acon-
chegante para comemorar, entre em contato (com antecedência) com a 
administração do Clube dos Bancários pelo email clube@bancariosgo.
org.br ou sindicato@bancariosgo.org.br ou pelo telefone (62) 9 9977 6652 
(Gilmar) e faça sua reserva.
            O Clube conta o bosque onde os associados e seus respectivos 
dependentes podem contar com a área para comemorem seus aniversá-
rios e confraternizações. O bosque é um lugar aconchegante ao lado da 
natureza, onde o associado terá um local reservado para a realização de 
sua festa, contando com estrutura para essa finalidade, como churras-
queira, mesa etc. O salão de festas do clube também está a disposição 
dos interessados, inclusive no período noturno desde que reservado com 
antecipação. Comece a planejar sua confraternização e conte com o Clu-
be dos Bancários nas suas festas de final de ano.

Plantão no Clube 
dos Bancários

 Os presentes 
que por acaso tive-
rem alguma dúvida 
sobre o uso e espaço 
do complexo espor-
tivo podem procurar 
o diretor Gilmar Fer-
nandes, que está de 
plantão neste final de 
semana (sábado, 19 
e domingo, 20). 
 Assuntos rela-
cionados a sindicali-
zação e o movimento 
sindical também po-
derão ser esclareci-
dos com o diretor.


