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Campeonatos do CEPE chegam à fase decisiva
Neste mês de dezembro, serão
conhecidos os campeões dos torneios de futebol organizados pelo
Clube dos Empregados da Petrobras de Natal. Já nesta semana,
acontecem as partidas válidas pela
fase de semifinal das três categorias.
Na modalidade Sênior, os confrontos ocorrem na quarta (10), a
partir das 19h30. Duelarão Traíras e
Campinense na primeira semifinal,
enquanto Xaréu e Lambari farão o
segundo jogo.

Entre os Master, a decisão começará na sexta (12), também a partir
das 19h30. Todas as atenções estarão voltadas para as partidas envolvendo Campinense versus Sede e
Pytu versus Xaréu.
Por fim, no domingo (14), acontece a decisão do segundo turno do
campeonato dos Novos. O Tatuí,
que venceu o primeiro turno da
competição, poderá se sagrar campeão direto caso bata o Xaréu. O
confronto começa às 8h30. Caso o

Projetos para 2015
Para o coordenador
de arbitragem Wilson
Morais (foto), “o CEPE
se destaca principalmente por promover
torneios para a categoria Sênior de março a
dezembro”. Sendo também organizador das
tradicionais “peladas”,
Wilson espera que em
2015 o número de equipes participantes seja
dobrado. “Nossa expectativa é para que tenhamos 12 equipes disputando o título no próximo ano”, prevê.
Todos os atletas que
disputam os campeonatos
de futebol no Clube são
acompanhados durante as
partidas por uma equipe

Xaréu vença, haverá um novo duelo
para conhecermos o campeão geral.
Os campeonatos do Cepe terão
suas finalíssimas nos dias 19 (Sênior), 20 (Master) e, se houver necessidade, no dia 21 de dezembro (Novos). Especificamente nesta data,
acontecerá a entrega dos troféus e
medalhas para as equipes vencedoras e para os atletas que se destacaram. Serão premiados, além do melhor jogador, o goleiro menos vazado e o artilheiro de cada categoria.

Curtas
Tiago Rebolo

O coordenador de arbitragem dos campeonatos de futebol, Wilson
Morais, elogiou o aspecto disciplinar das partidas. Segundo ele, poucas expulsões e advertências foram aplicadas
no torneio deste ano.
Neste domingo (7),
Leandro Max comanda
a Domingueira do CEPE.

de enfermagem e por um
fisioterapeuta. Além disso, para jogar o torneio, é
preciso passar por um

acompanhamento médico
e apresentar um atestado
que indique a condição física do jogador.

O Clube inaugura nesta
semana a ornamentação
natalina. Esse é o destaque da próxima edição
do CEPE Notícias. Confira na próxima edição
também que o Clube estabeleceu uma parceria
com o Overdose Colégio
e Curso. Fique ligado!

