
Goiânia, 30 de outubro de 2015

Clube dos Bancários aberto das 9 às 18 horas
 Com a vigência 
do horário de verão o 
Clube dos Bancários, 
que abria suas ativi-
dades às 8 horas e fe-
chava às 17h, passa a 
abrir às 9 horas da ma-
nhã finalizando às 18h. 
A adequação visa o 
melhor aproveitamen-
to do dia.
            O Clube dos 
Bancários fica locali-
zado na avenida Pla-

nície, conjunto Itatiaia, 
e conta com parque 
aquático infantil, equi-
pado com toboágua, 
escorregador aquático 
e piscinas. 
 O complexo es-
portivo conta ainda com  
piscina semi-olímpica, 
quadra-poliesportiva, 
campos gramados so-
çaite e oficial, bosque 
com churrasqueiras, 
mesas, cadeiras, pon-

tos de energias, ducha 
e parquinho infantil. 
Venha curtir com sua 

família no Clube dos 
Bancários.

Domingo sertanejo
Clube dos Bancários apresenta Ary e Alexandre

 O Clube dos 
Bancários, como de 
costume, traz aos seus 
freqüentadores mais 
uma atração musical. 
Neste domingo, 31, a 
dupla Ari e Alexandre 
se apresenta a partir 
das 12h. 
 Entoando os 
atuais sucessos do 
sertanejo, os músicos 

prometem fazer do do-
mingo um dia dançan-
te e alegre. Além das 
consagradas canções 
do gênero, eles tam-
bém cantam músicas 
de sua autoria. Não 
perca essa oportunida-
de! Convide a família 
e os amigos e venha 
passar um dia agradá-
vel no Clube dos Ban-

Diretores 
de plantão 

 José Américo e 
Nilso formam a equipe de 
plantonistas deste final de 
semana (sábado, 31 e do-
mingo 1º) no feriado (2 de 
setembro) os diretores Alci-
des e Juarez estará de plan-
tão no complexo esportivo. 
 Além da receptivi-
dade eles estarão em plena 
disposição para esclarecer 
eventuais dúvidas sobre o 
uso e espaço do complexo 
esportivo.

cários e confira o show 
da dupla Ari e Alexan-
dre.

Destaques da semana
  Os atletas destaque desta semana são esses dois garotinhos, Caio e 

Alexandre, os mais novos reforços da Escolinha do Clube dos Bancários. 
Apesar da pouca idade (7 anos) os jogadores da AESESB batem um bo-
lão e se esforça para melhorar cada dia mais. Alunos aplicados nos trei-
nos e também na escola essa dupla promete brilhar nos campos futebol. 
Parabéns meninos!


