
Inscreva seu squad no Torneio CIEE de eSports até 4/11
Equipes podem ter até seis integrantes; competição é aberta a times de todo o
Brasil

Já começaram as inscrições para o Torneio CIEE de eSports, evento totalmente
online aberto a jovens e adolescentes com idade a partir de 14 anos. De acordo
com o regulamento, as equipes podem ter até seis integrantes, sendo quatro
titulares e dois reservas. A competição, na modalidade Free Fire, é aberta a squads
de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site
http://www.torneiociee.ciee.org.br/ até 4/11.

Está previsto um sorteio para 6/11, que vai definir os 480 squads que vão participar
do torneio. Depois disso, a competição se organizará a partir de grupos de
WhatsApp que serão criados pela comissão organizadora do torneio, com a
divulgação de resultados e chaveamento fase a fase. A grande final está prevista
para o dia 5/12, e terá transmissão ao vivo pelo canal do CIEE no YouTube.

“Com a pandemia, vimos muitos esportes que dependiam da interação entre
pessoas de maneira presencial, e também do espaço físico, desacelerando um
pouco, por causa da necessidade de manter o distanciamento como forma de
prevenção do novo coronavírus. Neste período, os eSports ganharam milhares de
adeptos, que aproveitam o ambiente virtual para exercitar a mente e interagir com
outros participantes”, pontuou o supervisor de Feiras do CIEE, Alexandre
Altenfelder.

Todos os inscritos no torneio poderão aproveitar um cupom de 5% de desconto na
Imperiums Performance Computers, empresa parceira que também vai
disponibilizar descontos, vale-compras e kits para os participantes vencedores,
conforme abaixo:

1º lugar - R$ 200 em vale compras - 10% de desconto em compras - 10200
diamantes + bônus - 1 kit gamer evolut;

http://www.torneiociee.ciee.org.br/


2º lugar - R$ 150 em vale compras - 10% de desconto em compras - 4700
diamantes + bônus - 1 kit gamer evolut;

3º lugar - R$ 100 em vale compras - 10% de desconto em compras - 1550
diamantes + bônus - 1 kit gamer evolut.

Apoiador: Imperiums Perfomance Computers

CIEE 57 anos - Transformando vidas, construindo futuros
Desde sua fundação, há 57 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de
estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente
socioassistencial com a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série de ações
socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de
vínculos de populações prioritárias.
Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais:
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tik Tok e Linkedin. www.ciee.org.br

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE

1 - É uma entidade beneficente de assistência social, de caráter filantrópico, sem
fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi,
Sesc, Senai) ou entidades de classe.

2- Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e
jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem.

3- É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação
socioprofissional a aprendizes.

4- É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos
programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados.

5- É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais
e empresários, todos voluntários.

https://www.facebook.com/oficial.ciee/
https://www.instagram.com/oficial.ciee/
https://twitter.com/CIEE_oficial1
https://www.youtube.com/channel/UCwK-Dc7_6PYqzBzb_AIxacQ
https://www.tiktok.com/@oficial.ciee?lang=pt-BR
https://pt.linkedin.com/company/oficialciee
http://www.ciee.org.br/

