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Festa do Saci homenageia o folclore brasileiro
e comemora o Dia das Crianças
Neste último sábado, 22 de outubro, a Sede Campestre da APCEF/
RJ recebeu seus associados na companhia de crianças e familiares para a
Festa do Saci, em homenagem ao personagem do folclore brasileiro, que comemora o seu dia em 31 de outubro.
Além do festejo pela valorização da
cultura nacional, o evento comemorou
também o Dia das Crianças. A celebração foi patrocinada pela Fenae.
Para animar a criançada, a Festa do Saci proporcionou as mais variadas brincadeiras aos pequenos, entre
elas slime, oficina de cadernos, teatro,
cabo de guerra, futebol de sabão, pula-pula, entre outras. Para completar
a festa da garotada, o evento contou
com barracas de lanches com churros,
crepes, pipoca, batata frita, cachorro
quente, hambúrgueres, algodão doce,
suco e refrigerante, que deram ainda
mais sabor ao sábado dos presentes.
Em relação as atrações da festa,
destacaram-se o homenageado do dia,
Saci-Pererê, e o palhaço, que apresentou uma peça de teatro com os fantoches João e Zezinho. O espetáculo
relatou uma história educativa com
o tema “paciência”, passando para as
crianças a mensagem de tolerância e
respeito entre as diferenças da socie-

dade. A animação arrancou boas risadas de quem assistia.
A garotada se divertiu também
em atividades organizadas pela equipe de animação da GECREAR, responsável por coordenar as brincadeiras
que gastaram a energia dos pequenos.
Durante a recreação, houve disputa
entre meninos e meninas, algumas delas até mesmo com a participação de
mães, pais e responsáveis.
Na presença de Paulo Matileti,
Presidente da Associação, e do Diretor Financeiro, Carlos Lima, o evento
foi um verdadeiro sucesso. “A Festa do

Saci é muito importante para resgatarmos o valor da nossa cultura brasileira que é tão rica, e prestigiarmos
os encontros entre familiares e amigos. Estamos muito felizes de podermos proporcionar mais uma edição do
evento e agradeço em nome de toda a
Diretoria da APCEF/RJ a presença de
todos”, gratificou Paulo Matileti.
Ao final da festa, os presentes
comemoraram o Dia do Saci ao lado do
personagem com direito a registro de
fotos. Para o encerramento, as crianças ganharam brindes, presenteados
pela Associação.

