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Realizado Sorteio de grupos e tabelas
dos Jogos da Fenae 2018
A Fenae realizou nesta terça-feira (5) o sorteio
de grupos e tabelas da 13ª edição dos Jogos da
Fenae. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela
fanpage da Federação no Facebook
(https://www.facebook.com/FenaeFederacao/).
Os Jogos serão realizados em São Paulo (SP),
de 14 a 21 de julho, e deve reunir cerca de 2.200
atletas das 27 Apcefs do país.
No sorteio, foram deﬁnidas a composição de
cada grupo, os jogos da primeira fase e os
chaveamentos das etapas ﬁnais.
Foram convidados para acompanhar a cerimônia, os membros da Comissão Técnica dos jogos e
diretores da Fenae. A comissão é formada por representantes das cinco regiões, da cidade-sede e
diretores da Fenae. São eles: Marco Antonio Zanardi (Apcef/SC), pela região Sul; Edmar Martins
(Apcef/ES), representando o Sudeste; Cacá (Apcef/DF), pelo Centro-Oeste; Paulo Moretti
(Apcef/PE), representando a região Nordeste; Jerry Fiusa (Apcef/RO), pelo Norte; Kardec de
Jesus, pela Apcef/SP; e os diretores da Fenae Cardoso, Caco e Cesar Cotrim.

Talentos Fenae: envio de obras até 17 de junho
Acesse o site do Talentos Fenae/Apcef 2018 e
inscreva-se também, pois o prazo ﬁnal para o
envio de obras vai até 17 de junho. Podem
participar do concurso os empregados Caixa
ativo, pensionistas e aposentados que tenham
cadastro atualizado no Mundo Caixa.
O concurso reúne quatro categorias: Imagem
(Fotograﬁa e Filme), Artes Visuais
(Desenho/Pintura e Desenho Infantil), Literatura
(Conto/Crônica e Poesia) e Música (Composição
e Interpretação). Cada participante pode
inscrever até duas obras por disciplina. Até o
momento, a categoria com maior número de
inscritos é a de fotograﬁa, seguido de
desenho/pintura e a de conto/crônica e poesia.
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O Piauí foi destaque no Talentos Fenae 2017,
com o ouro na categoria fotograﬁa, conquistado
por Maria Dimas.
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