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Diálogos Capitais debate o papel dos bancos
públicos no desenvolvimento do Brasil

O Dia dos Pais é na APCEF/PI. A Associação preparou uma programação muito especial para
comemorar essa data. Será uma manhã de sol no dia 12 de agosto, com muita animação ao som
de Xico Carlos e Banda. A programação ainda conta com partida de futebol para os pais sócios
efetivos
contribuintes.
Teresinaerecebeu
no dia 29 de agosto o
Diálogos Capitais, uma série de eventos
Venha
com oCapital
seu pai convida
em nosso Clube, para mais informações ligar para 3216-4400.
em quecomemorar
a revista Carta
para um debate entre especialistas
sobre o papel dos bancos públicos no
desenvolvimento do Brasil. O evento já
foi realizado em São Paulo e Minas
Gerais.
A presidente da APCEF/PI, Glória
Araújo, destaca que esse tipo de evento
é salutar para o desenvolvimento do
país. “Precisamos debater e defender a
economia nacional e os bancos públicos
são patrimônios do Brasil”, pontua a
presidente.
A programação contou com palestra sobre “: Os temas Fundamentais para o Futuro do Brasil” e
mesa de debate com a temática “: A importância dos bancos públicos para o desenvolvimento”,
com grandes nomes para discutir o tema, entre eles Wellington Dias, Governador do Estado do
Piauí , Luiz Gonzaga Belluzzo, economista, Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da
Unicamp, Arlindo Pereira Neto, Sócio da empresa Ecosolary e Neide Carvalho, Coordenadora da
União Nacional Por Moradia Popular (UNMP).

Conﬁra os resultados da 1ª rodada do segundo
turno no Campeonato
No último sábado (1) aconteceu a 1ª rodada do segundo turno do nosso campeonato interno de
futebol. Conﬁra abaixo os resultados.

Masters

Novos

Bélgica 0 x 6 México

Portugal 5 x 3 Rússia

Alemanha 1 x 2 Brasil

França 4 x 4 Argentina
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