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PRORROGADO ATÉ DEZEMBRO
O CONCURSO CULTURAL FOLCLORINHO
O prazo para inscrição no concurso
cultural “Folclorinho: uma história
divertida”, promovido pela Fenae e as
Apcefs, foi prorrogado até o dia 15 de
dezembro. A iniciativa estimula as
crianças a conhecerem e a valorizarem
a cultura e o folclore nacionais, tão ricos
em lendas e histórias. O momento,
portanto, é de aproveitar o período
maior e soltar a imaginação, por meio
de desenho e texto, respondendo à
pergunta: “O que você faria se pudesse
passar um dia com o Saci e seus
amigos?”.

Podem participar ﬁlhos, netos e
dependentes legais de empregados da
Caixa Econômica Federal associados
efetivos às 27 Apcefs, nascidos a partir
de 1º de janeiro de 2005. Os
participantes poderão inscrever
histórias nos formatos desenho ou
desenho mais texto. Os arquivos
digitalizados, juntamente com os dados
do associado, devem ser enviados para
o e-mail folclorinho@fenae.org.br, de
acordo com o regulamento. Os
melhores de cada Apcef serão
divulgados em uma publicação que
será editada e produzida pela Fenae.

Conra os resultados da
9ª rodada do segundo turno
do Campeonato de Futebol

Mais uma rodada da Copa
das Escolas na APCEF/PI
Na última sexta-feira (17), ocorreu mais uma
rodada do torneio entre as escolinhas de futebol
particulares.
Conﬁra abaixo os resultados do Boca Juniors em
mais uma rodada:

No último sábado (18) aconteceu a 9ª rodada do
segundo turno do nosso campeonato interno de
futebol. Conﬁra abaixo os resultados.

CATEGORIA NOVOS
5 x 3 Vitória
Sport
Sampaio 7 x 0 Bahia

CATEGORIA NOVOS
Sub 9 1 x 5 Flamengo
Sub11 1 x 10 Flamengo

CATEGORIA MÁSTER
1 x 1 Náutico
Ceará
Santa Cruz 1 x 3 Fortaleza

APCEF/PI recebe 2º campeonato
piauiense de muay thai
O nosso clube será o tatame para o 2º Campeonato Piauiense de
Muay Thai no dia 26 de novembro, de 9h às 22h. Participarão do
evento atletas de várias cidades do Piauí e Maranhão, somando ao
todo 46 atletas. A organização ressalta que ainda terá competição
feminina, com 4 lutas, além de possuir arbitragem qualiﬁcada.
A pesagem dos competidores ocorrerá dia 25 de novembro, de 8h
às 19h.
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