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Academia do Cepe será reformada
Referência quando o assunto é
oferta de espaço para a prática de
esporte e lazer, o Clube dos Empregados da Petrobras de Natal
ampliará a estrutura da academia
localizada na sede social da instituição.
Na próxima semana, será dado
início às obras de melhorias no
prédio que atende centenas de associados. Atualmente, o serviço
da academia está disponível de segunda a sexta, das 5h30 às 11h e
das 14h às 22h, e aos sábados, das
6h às 11h.
Na opinião do presidente do
Clube, Valcimar Meira, o objetivo
das obras é “ampliar o acesso ao
serviço”, acompanhando o investimento cada vez mais efetivo na
modernização dos equipamentos
para fomentar a prática esportiva.

Final de semana terá jogos importantes no futebol
Após terem suas atividades interrompidas em virtude das eleições e
da manutenção dos campos, os
campeonatos de futebol organizados pelo Cepe foram retomados no
meio de semana e mais partidas vão
acontecer entre sexta e domingo.

A primeira categoria a entrar em
campo é a Sênior. Amanhã, às 20h,
Tatuí e Campinense se enfrentam
pela 12ª rodada da competição.
Já no sábado (18), é a vez da categoria Novos ter as partidas válidas pela quarta rodada do segundo turno do

campeonato. Às 8h15, o confronto é
entre S.E.D.E. e Pytu. No mesmo horário, desta vez no domingo, o jogo
colocará as equipes do Xaréu e da Juventus frente a frente. Já às 9h40, a
partida entre Campinense e Tatuí fecha a penúltima rodada deste turno.

Curtas
Nesta semana, Francisquinho comanda a tradicional festa de todos os domingos no CEPE, a Domingueira. A
apresentação começa às 12h30.
No próximo dia 26 de outubro, o Cepe Natal estará fechado para o público em virtude da realização do segundo turno
das Eleições Gerais. A programação do Clube será retomada na segunda (27).

