
Goiânia, 30 de maio de 2014
Clube dos Bancários
Jogos da Copa do Mundo serão exibidos em telão
 Com a chegada da Copa 
do Mundo e a demanda de torce-
dores que querem um ambiente 
seguro e familiar com telão para 
assistir aos jogos, o Clube dos 
Bancários disponibiliza o salão de 
festas para que todos os fãs de fu-
tebol possam se sentir em casa ao 
ver os jogos do evento. 
 A coordenação do Clube 
dos Bancários convida todos os 
torcedores para assistirem os jo-
gos no complexo esportivo. As 
partidas serão exibidas em um 
telão digital de aproximadamente 
4 metros. Os torcedores contarão 
com o serviço de bar, porções, pe-
tiscos e bebidas variadas.
 Venha assistir os jogos da 
Copa do Mundo com sua família 

em um ambiente agradável 
e seguro. O Clube dos Ban-
cários fica localizado na Av. 
Planície no Conjunto Itatiaia 
- Goiânia (GO).
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Festas Juninas

07/06 Arraiá AABB Goiânia 
2014 Copa do Mundo

            Será realizado no dia 7, 
(sábado) de junho às 20h na As-
sociação Atlética Banco do Brasil 
(AABB) de Goiânia, o Arraiá AABB 
Goiânia 2014 Copa do Mundo. As-
sociados do Sindicato dos Bancá-
rios no Estado de Goiás tem des-
conto na compra antecipada do 
ingresso.
            O evento contará com 
atrações musicais como o Dj Tia-
go Habib dentre outras. A festa 
contará com barraquinhas onde 
serão comercializadas bebidas e 
comidas típicas das festas juninas 
além de jogos valendo brindes, 
brinquedoteca, queima de fogos e 

apresentação de quadrilhas. Além 
disso, serviços adicionais como 
espaço kids com monitoras e es-
tacionamento estará disponíveis 
para os presentes. 
 Durante a festa haverá sor-
teios 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
14/06 Santo Antônio da CAIXA

            A Associação do Pessoal da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
de Goiás (APECEF-GO) realiza 
no dia 14 de junho a festa Santo 
Antônio da CAIXA. O evento será 
realizado na sede da APCEF/GO 
a partir das 18h. A festa contará 

com barracas com comidas típi-
cas, xilindró, fogos de artifícios e 
muita dança. 
 Aqueles que quiserem ir 
a caráter poderão participar da 
tradicional quadrilha. O ingresso 
custa R$ 10,00  e crianças até 10 
anos a entrada é um 01kg de ali-
mento. A APCEF/GO fica localiza-
da na Av. T-1 esq. c/ T-8 Qd. 53 no 
Setor Bueno - Goiânia (GO).

20, 21 e 22 Arraiá dos 
Bancários

            O tradicional Arraiá dos 
Bancários acontece nos dias 20, 
21 e 22 de junho no Clube dos 
Bancários no Conjunto Itatiaia em 
Goiânia (GO) a partir das 19h. A 
festa conta com apresentações de 



quadrilheiros nos três dias, além 
da vila caipira onde os presentes 
encontrarão comidas típicas das 
festas juninas. 
 Associados e seus depen-
dentes tem entrada franca durante 
todo o evento. O evento é em par-
ceria com a empresa junina Caipi-
rada Capim Canela que completa 
neste ano 33 anos de tradição.
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Jogos da AESESB

Copa Revelação

 A  Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB), 
joga neste sábado, 31, contra o 
Projeto Crescer a partir das 9h. As 
partidas valem pela Copa Revela-
ção e serão disputadas no Ct. Pro-
jeto Crescer. Na rodada anterior a 
escolinha enfrentou a equipe do 
Cabo Verde. Na categoria 2000 a 
partida ficou no zero a zero e na 
98 a AESESB perdeu por 2 a 0.

Copa Ovel

 Ainda no sábado o time do 
Clube dos Bancários joga contra 
o Vila Nova Sol Nascente a partir 
das 15h. As duas escolinhas jo-
gam nas categorias nascidos em 
2004 e 2002. As partidas valem 

Terceira etapa do Goianão 
BB 2014 acontece em 

Itapaci (GO)
 
 A terceira etapa do Goia-
não BB 2014 será realizada 
neste sábado, 31, na AABB da 
cidade de Itapaci (GO). O even-
to esportivo/social é promovido 
pela Superintendência do Banco 
do Brasil em Goiás, objetivando 
a aproximação e confraterni-
zação entre os funcionários do 
Banco do Brasil e seus familia-
res, as comunidades, clientes e 
demais parceiros. 
 Acompanhe o evento 
pela página no Facebook (face-
book.com/goianaobb2).

Campeonato Nove 
Soçaite 2014

Departamento de esportes 
recebe inscrições

 
            As inscrições para o Cam-
peonato Nove Soçaite 2014 estão 
abertas. As equipes interessadas 
devem preencher por completo a 
ficha de inscrição, com todos os 
dados solicitados. 
 Os times devem inscrever 
no mínimo 14 e no máximo 18 atle-
tas. Só poderão participar aqueles 
que estejam com situação regula-
rizada junto à secretaria geral do 
Sindicato. Mais informações pelos 
telefones 32051727 ou 84080578 
(Kareca).

Diretores de Plantão
 
 Antônio Valdivino, Fran-
cisco e Ronaldo Goudinho for-
mam a equipe de plantonistas do 
Clube os Bancários neste final 
de semana (sábado, 31 e domin-
go, 1º). 
 Eles estarão à disposi-
ção dos presentes afim de sanar 
eventuais dúvidas sobre o uso e 
espaço do complexo esportivo, 
além da receptividade. 
 A equipe também está 
apta a esclarecer assuntos rela-
cionados à sindicalização, mo-
vimento sindical, assim como o 
andamento da campanha sala-
rial 2014.

pela Copa Ovel e serão disputa-
das no Clube dos Bancários.
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