
Goiânia, 06 de junho de 2014

 Diretores do SEEB-Goi-
ás estão visitando os bancários 
em seus postos de trabalho e 
presenteando os sindicalizados 
com camiseta inerente aos 65 
anos da nossa entidade sindi-
cal. Além da capital goiana as 
equipes também estiveram nas 
agências do interior do estado 
entregando pessoalmente o 
brinde.
 O Sindicato completa 65 
anos de existência no dia 19 de 
setembro. Reconhecida nacio-
nalmente  por inúmeras lutas e 
conquistas em prol da catego-
ria bancária, a entidade sindical 

comemora o avanço da classe 
trabalhadora. São 65 anos de 
luta, mobilizações, ações, pro-
testos e greves, resultando em 
um sindicato atuante, bem es-
truturado e uma classe unida. 

Sindicato presenteia associados

65 ANOS

Arraiá da AABB será neste sábado, 07

 A Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB) de 
Goiânia, realiza neste sábado, 
07, às 20h na sede da Asso-
ciação o Arraiá AABB Goiânia 
2014 Copa do Mundo. Associa-
dos do Sindicato dos Bancários 
no Estado de Goiás tem des-
conto na compra antecipada do 
ingresso.

            O evento contará com 
atrações musicais como o Dj 
Tiago Habib dentre outras. A 
festa contará com barraquinhas 
onde serão comercializadas 
bebidas e comidas típicas das 
festas juninas além de jogos va-
lendo brindes, brinquedoteca, 
queima de fogos e apresenta-
ção de quadrilhas. Além disso, 

serviços adicionais como espa-
ço kids com monitoras e esta-
cionamento estará disponíveis 
para os presentes. Durante a 
festa haverá sorteios de quatro 
prêmios, 01 home theater, 01 
TV Led 55’’, 01 TV Led 46’’ e 
uma moto 125cc 0km. Veja o 
regulamento no www.goiania.
aabb.com.br
Mais festas
APCEF
            A Associação do Pesso-
al da Caixa Econômica Federal 
de Goiás (APCEF-GO) realiza 
no dia 14 de junho a festa San-
to Antônio da CAIXA. O evento 
será realizado na sede da AP-



CEF/GO a partir das 18h. A fes-
ta contará com barracas com 
comidas típicas, xilindró, fogos 
de artifícios e muita dança. 
Aqueles que quiserem ir a ca-
ráter poderão participar da tra-
dicional quadrilha. O ingresso 
custa R$ 10,00  e crianças até 
10 anos a entrada é um 01kg 
de alimento. A APCEF/GO fica 
localizada na Av. T-1 esq. c/ T-8 
Qd. 53 no Setor Bueno - Goiâ-
nia (GO).

Clube dos Bancários
            O tradicional Arraiá dos 
Bancários acontece nos dias 

20, 21 e 22 de junho no Clube 
dos Bancários no Conjunto Ita-
tiaia em Goiânia (GO) a partir 
das 19h. 
 A festa conta com apre-
sentações de quadrilheiros nos 
três dias, além da vila caipira 
onde os presentes encontrarão 
comidas típicas das festas juni-
nas. 
 Associados e seus de-
pendentes tem entrada franca 
durante todo o evento. A festa 
é em parceria com a empresa 
junina Caipirada Capim Cane-
la que completa neste ano 33 
anos de tradição.

Casa dos Bancários
 Os sindicalizados do in-
terior goiano contam com a uni-
dade de apoio na Capital, com 
toda a estrutura necessária 
para quem precisa se hospe-
dar em Goiânia. Além de servir 
como ponto de apoio profissio-
nal, a Casa dos Bancários tam-
bém vai propiciar bons momen-
tos de lazer e esportes, uma 
vez que fica localizada dentro 

da área privativa do Clube 
dos Bancários, no Conjunto 
Itatiaia.
            As estadias devem 
ser reservadas com antece-
dência pelos telefones (62) 
3205-1727 (Clube), (62) 9977-
6652 (Gilmar), (62) 9968-9900 
(Lino) ou pelos e-mails clube@
bancariosgo.org.br e gilmar@
bancariosgo.org.br.

Clínica odontológica Sindicato dos Bancários

 A assistência odontológi-
ca aos associados e familiares 
é prestada na clínica instalada 
na sede do Sindicato, dotada 
de equipamentos modernos e 
instalações adequadas para 
garantir a qualidade no atendi-
mento. A equipe de odontóolo-
gos é formada por profissionais 
atua¬lizados e está apta a rea-
lizar implantes, próteses dentá-
rias, orto¬dontia, periodontia e 
clínica geral, entre outros servi-
ços. 

 O material utilizado é de 
alta qualidade e os preços são 
acessíveis. O pagamento pode 
ser feito de forma parcelada, 
conforme entendimento entre 
o paciente e o odontologo res-
ponsável após a realização do 
orçamento.
Beneficiários do Bradesco Den-
tal são atendidos no Sindicato
         Os empregados do Banco 
Bradesco S/A e seus dependen-
tes contam com o atendimento 
da Clínica Odontológica Sindi-
cato dos Bancários através do 
Bradesco Dental. O convênio 
foi firmado entre o cirurgião-
-dentista Dr. Marco Aurélio de 
Melo Sales e o plano odontoló-
gico da instituição financeira, o 

dentista é conveniado também 
com o IPASGO. 
 A clínica objetiva aten-
der os bancários na área de 
clínica geral em sua própria 
casa que é o Sindicato e com 
descontos especiais para asso-
ciados.  Para usufruir do servi-
ço, basta estar com a situação 
regularizada junto ao Sindicato 
dos Bancários. O atendimento 
é realizado na segunda, terça 
e quarta-feira, das 7h30min às 
12h e das 13h às 16h e na quin-
ta e sexta-feira das 7h30min 
às 14h. Rua 04 nº 987, Setor 
Central, Goiânia(GO) fone: (62) 
3223-2226 ou 8528 1303 ( Dr. 
Marco Aurélio de Melo Sales - 
CRO 7179).

Banda de K se apresenta no Clube 
dos Bancários

 
 A animação deste domingo, 8, 
ficará por conta da Banda de K que se 
apresenta no Clube dos Bancários a par-
tir das 12h. O grupo musical promete le-
vantar o astral dos presentes, entoando 
os bons e prestigiosos sucessos do sam-
ba, pagode e axé. Venha e confira.

Diretores de plantão
 
 Bandeira, Emílio, Naiton e Célio 
formam a equipe de diretores que estará 
recepcionando os frequentadores do Clu-
be dos Bancários neste final de semana 
(sábado, 07 e domingo, 08). Eles estarão 
à disposição para sanar eventuais dúvi-
das sobre o uso e espaço do complexo 
esportivo.
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