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Obras ampliarão estrutura
da Academia do CEPE
Os frequentadores da Academia do Cepe terão em breve
uma estrutura mais ampla para realizarem suas atividades.
Isso porque está em curso a
reforma do espaço, localizado
na sede social do Clube.
Com a obra, que deve ser finalizada em dezembro, a estrutura física da academia será ampliado. Estão sendo
construídos ainda dois novos
banheiros, para ofertar maior
comodidade aos praticantes.
Atualmente, a Academia
do Cepe funciona de segunda
a sexta, em dois turnos: das
5h30 às 11h e das 14h às 22h.
No sábado, o espaço é aberto
das 7h às 11h. Toda a prática
esportiva é orientada por três
instrutores. Pela manhã, Bruno Alves comanda as atividades. Já à tarde e à noite, Ricart
Bezerra e Felipe Xavier são os
treinadores.

A ampliação do espaço da
academia é uma solicitação
antiga dos frequentadores,
visto que a demanda pelo
serviço no Clube é alta. “A

reforma do ambiente vai proporcionar melhor conforto
para os nosso sócios”, afirma
o presidente do Cepe, Valcimar Meira.

CAMPEONATOS ENTRAM NA FASE DECISIVA
Após a interrupção para
manutenção dos gramados,
os campeonatos de futebol
do Cepe foram retomados
nesta semana e já entram na
fase decisiva da competição.
Neste sábado (8), a categoria “Novos” entra em
campo pela última rodada

do segundo turno. Às 8h15,
Juventus e Sede fazem o primeiro confronto da rodada
decisiva. Já no domingo (9),
também às 8h15, é a vez de
Tatuí e Pytu se enfrentarem.
Fechando a 5ª rodada do returno, Xaréu e Campinense
fazem o último duelo.

A categoria “Novos” será a primeira a entrar na fase de mata-mata. No próximo dia 23, acontecem os
confrontos válidos pela semifinal do segundo turno.
A grande decisão está programada para acontecer no
dia 20.

Curtas
- Durante o mês
de novembro, o
salão Renov
Hair está com
uma promoção
de aniversário.
Sócios do Clube
que fizerem o
agendamento do
horário por
telefone terão
um desconto de
10% no
procedimento.
Para não-sócios,
o abatimento
será de 5%.
Agende: 20304476 ou
9925-9528.
- Atenção: houve
alteração no
sistema de
reserva de mesas
nos eventos do
Clube. A partir
de agora, as
mesas só ficam
reservadas por
até 72h. A
comercialização
das "mesas de
pista", por sua
vez, será feita
apenas por
compra direta,
sem reservas.
- Neste domingo
(9), Karlinho
Gogó de Aço se
apresentará no
CEPE.

