
Goiânia, 18 de junho de 2015

Copa Ovel

AESESB disputa vaga na final contra o Goiás 
neste sábado, 20

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) sub 10 joga neste sába-
do, 20 às 16h no Ct. Serrinha 
contra o Goiás. 
 A equipe que vencer a 
partida, válida pela Copa Ovel 
de Escolinhas, conquista a 
vaga para a final da competi-
ção. Ao total foram 16 escoli-
nhas participantes na copa que 
iniciou a cinco meses.  Vamos 
torcer por nossos garotos na 
busca de mais um título!

Mês de junho no Clube dos Bancários 
Entrada franca para bancários e familiares 

 Neste mês, em come-
moração ao seu aniversário, 
toda a categoria e familiares 
tem a entrada franca no Clube 
dos Bancários, bastando apre-
sentar documento que compro-
ve a condição de bancário. O 
complexo poliesportivo funcio-
na aos sábados, domingos e 
feriados, das 8 às 17 horas.
 Localizado no Conjunto 
Itatiaia, a poucos minutos do 
centro de Goiânia, o clube con-
ta com parque aquático in-

fantil, equipado com toboágua 
e brinquedos. Os adultos tam-
bém têm o seu complexo aquá-
tico, incluindo piscina semio-
límpica, saunas seca e a vapor, 
toboágua e ampla área para 
banho de sol.
 Outros atrativos são o 
bosque, com churrasqueiras 
coletivas e individuais, mesas 
e bar, seis campos de futebol 
gramados, sendo um 
oficial e 

cinco soçaite, todos cuidado-
samente conservados, além da 
quadra poliesportiva e um cam-
po de areia, também adequado 
para a prática do vôlei e do fu-
tevôlei.



Arraiá AABB Goiânia 2015

Festa junina acontece neste sábado, 20

 O Arraiá da Associação 
Atlética do Banco do Brasil 
(AABB) apresenta neste sába-
do, 20, a partir das 20h o cantor 
Junyo Mota e banda para tocar 
todos os estilos sertanejos e 
para completar a festa terá a 
apresentação do DJ Tiago Ha-
bib que promete sacudir a pista 
de dança com suas pick-ups. 
 É claro que se tratando 
de festa junina não vão faltar 
as tradicionais barraquinhas 
de bebidas e comidas típicas 
que vão do tão esperado arroz 
carreteiro, espetinhos, caldo e 
dos derivados do milho como a 
pamonha, milho cozido, cural 
e os doces. Os ingressos es-
tão sendo vendidos (1º lote) a 

R$ 10,00 para associado e R$ 
20,00 para convidados.  
 Associados do Sindicato 
dos Bancários no Estado de Goi-
ás tem o mesmo desconto dos 
associados AABB. Adquira já o 
seu! Mais informações no site 
www.goiania.aabb.com.br

Saiba mais sobre o Vale Cultura

 O Vale-Cultura foi criado 
para beneficiar prioritariamente 
os trabalhadores que recebem 
até cinco salários mínimos. 
Com ele, o trabalhador pode 
comprar ingressos de teatro, 
cinema, museus, espetácu-
los, shows, circo, CDs, DVDs, 
livros, revistas, jornais, entre 
outros. O Vale-Cultura também 
poderá pagar mensalidades de 
cursos de audiovisual, dança, 
circo, fotografia, música, litera-
tura, teatro, entre outras ativi-

dades culturais.
 O benefício é concedi-
do pelo empregador aos seus 
trabalhadores com vínculo em-
pregatício formal com empre-
gador por meio de um cartão 
magnético pré-pago, válido em 
todo território nacional, no va-
lor de R$ 50,00 mensais.Para 
os trabalhadores que quiserem 
adquirir produtos ou serviços 
culturais que custam mais de 
R$ 50,00, uma boa notícia: o 
crédito é cumulativo, ou seja, 
não expira nem tem prazo de 
validade. Assim, é possível fa-
zer uma poupança para viabili-
zar a compra desejada.
 O desconto em folha de 
pagamento do trabalhador é 
opcional e de, no máximo, 10% 
do valor do benefício, ou seja 
R$ 5,00 para aqueles que se 
encontram na faixa salarial de 

1 a 5 salários mínimos. Mas, 
atenção: para participar do pro-
grama é necessário que haja 
a adesão do empregador por 
meio do credenciamento no Mi-
nistério da Cultura. No caso do 
trabalhador, cabe a ele conferir 
com o setor de recursos huma-
nos se sua empresa já aderiu 
ao programa.

Informações Gerais do evento:

EVENTO: ARRAIÁ AABB GOIÂNIA
Local: AABB Goiânia (Associação 
Atlética Banco do Brasil de Goiânia)
Endereço: Br 153 km 03 (Próximo a 
Agetop) – Goiânia (GO)
Data: 20 de junho de 2015 (Sábado)
Início: A partir das 20 horas
Abertura dos portões: 19h45


