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APCEF/PI prepara uma vasta programação
do São João Infantil
Está quase tudo pronto para receber os associados no São João
Mirim, que acontecerá no próximo domingo (24) com uma vasta
programação e a animação da Banda Os Caburé do Forró.
Além da tradicional escolha do Rei e Rainha Caipira e comidas
típicas, este ano contaremos com muitas brincadeiras: pescaria,
torneio de natação e ainda sorteio de óculos, em parceria com as
óticas Positiva!
Vale destacar ainda que estão abertas as inscrições do 2°
Torneio de Natação da APCEF/PI. Os alunos, inscritos na
competição receberão certiﬁcado, medalha de participação e na
oportunidade, teremos um lanche coletivo no ﬁnal da
competição. Todos os participantes e familiares que irão
prestigiar a competição de natação, poderão permanecer nas
dependências do clube para o São João Mirim. Mais
informações: 3216-4400.

Infantil

Campeonato Interno chega a terceira rodada
No último ﬁnal de semana aconteceu a terceira
rodada do Campeonato Interno promovido pela
Apcef/PI. A disputa na categoria Master foi um
placar em que os times Bélgica e México tiveram um
melhor resultado. Já na categoria Novos, os times
Portugal e França golearam os adversários.

Conﬁra o placar:
Brasil 0 x 1 México
Alemanha 1 x 2 Bélgica

Rússia 2 x 6 Portugal
Argentina 2 x 4 França

Prorrogado prazo para inscrições
no Talentos Fenae/Apcef
Foi prorrogado até a próxima quinta-feira (21), o prazo para inscrever obras no Talentos Fenae/Apcef
2018. Os trabalhos para o concurso que valoriza as expressões artísticas dos empregados da Caixa
ativos, aposentados ou pensionistas devem ser enviados por meio do site do projeto:
www.fenae.org.br/talentos. Até o momento, foram recebidas cerca de 1.200 obras.
São quatro categorias e oito modalidades: Imagem (Foto e ﬁlme), Artes Visuais (Desenho/Pintura e
Desenho infantil), Literatura (Contos/Crônicas e Poesia) e Música (Composição e Interpretação). Mais
de XXX obras foram cadastradas até o momento. É possível inscrever até duas obras por disciplina.
Cronograma Talentos Fenae/Apcef 2018
Inscrição das obras: até 21/06
Votação popular estadual: 25/06 a 31/07
Seletivas estaduais de música: 04/08 a 30/09
Resultado da fase estadual: 10/10
Etapa nacional: 10/10 a 08/12
Votação popular nacional: 10/10 a 05/12
Grande ﬁnal: 04/12 a 08/12

