
EDIÇÃO 1 – DEZEMBRO DE 2019

VAMOS PARA O

CEARÁ!

SUA FONTE OFICIAL 
DE INFORMAÇÃO



 

 

Vamos para o Ceará?  
 

Depois desse convite, será que é preciso dizer algo mais? Bom, 

acredito que pelo menos já tenha sido possível calcular a dimensão 
do que estamos preparando para a décima-primeira edição dos 
Jogos Fenacef. 
 
Fortaleza é hoje um dos principais destinos turísticos do Brasil. E 
não é à toa: consegue combinar boa infraestrutura urbana a praias 
belíssimas, como a do Meireles. E também oferece lugares paradi-
síacos como Jericoacoara, Lagoinha, Canoa Quebrada, Beberibe e 
muitos outros. 
 
Pois é para esse lugar nosso convite! 
 
E não “apenas” porque é um dos litorais mais bonitos do país, mas 
porque oferece uma infraestrutura esportiva de nível internacio-
nal. O CFO – Centro de Formação Olímpica dispõe de piscina, 
ginásio, quadras e excelentes estruturas para recepcionar o 
evento – tenha certeza de que você vai se surpreender muito! 
 
Ao longo de sua primeira década de existência, os Jogos evoluíram 
ano após ano. Passearam pelo Brasil e ganharam espaço cativo no 
coração do Economiário aposentado.  
 
É por isso que aqui estamos novamente, empreendendo muito es-
forço e criatividade para poder ofertar a você, mais essa edição.  
 
Seja muito bem-vindo! Este é seu novo informativo e sua nova 
edição dos jogos! 

 
 

 

 

 

 

Edgard Bastos 
Apaixonado pelos Jogos 

Presidente da Fenacef 

CARTA DO PRESIDENTE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quem é quem no evento 

Realização e ficha técnica 
 
 

Sem mais delongas: após confirmação dos princi-

pais locais de realização, está definido o período do 

XI Jogos Fenacef. O evento será realizado de 21 a 

26 de maio de 2020, como já falamos, na cidade de 

Fortaleza, CE. A novidade é que dessa vez, o 

evento começará numa quarta-feira! 

 

Os locais de disputa estão em fase final de defini-

ção, mas já temos a confirmação principal. Acom-

panhe a seguir a ficha técnica do evento. 

 

Evento: XI Jogos Fenacef. 

Período oficial: 21 a 26 de maio de 2020. 

Período de hospedagem sugerido: de 20 a 27 de 

maio de 2020. 

Promoção: Fenacef. 

Realização: ACEA - Associação Cearense dos 

Economiários Aposentados e Pensionistas. 

Organização: Esafi Eventos. 

Cidade-sede: Fortaleza, CE. 

Locais de realização: CFO – Centro de Formação 

Olímpica e Estádio Presidente Vargas. Novos locais 

em fase de confirmação. 

Hospedagem: hotéis oficiais selecionados pela or-

ganizadora – divulgação em breve! 

Público estimado: 1,5 mil participantes 

Comissão organizadora: 

 
 

DIRETOR DE EVENTOS FENACEF 

Benedito Silvano Bonacordi – Fenacef 

 

COMISSÃO DOS JOGOS FENACEF 

Maria Lucia Dejavite – Fenacef 

Lucio Nelson Martins Filho – Fenacef 

Nilzete Ceruti Quintanilha – Fenacef 

Francisco de Assis Cantalino Wanderley - Fenacef 

Francisco Tadeu Fontaneli – ACEA 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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Como você vai ficar por dentro de tudo! 

Comunicação, site e o 
sistema de inscrições 
 

Mantendo as diretrizes dos anos anteriores, comunicação constante e a dis-
ponibilidade de informações serão métricas chave para o evento 
 
 

Está claro para a Comissão que um dos grandes 

segredos do sucesso da realização dos Jogos é a 

comunicação eficiente. A empresa organizadora 

trabalhará com bastante ênfase nesse quesito, 

mantendo as ferramentas que se mostraram acer-

tadas no passado, aprimorando-as. 

 

Uma das funcionalidades que serão trazidas é a 

possibilidade de consulta dos dados de inscrição 

pelos participantes inscritos. Isto é, por meio do 

seu CPF você poderá consultar as modalidades e 

provas em que está inscrito!  

Dessa forma, pretende-se eliminar quaisquer fa-

lhas que possam ocorrer na inserção de dados no 

sistema, permitindo a cada atleta conferir seus 

próprios dados. A previsão é que o sistema esteja 

disponível para utilização já na segunda quinzena 

de fevereiro do ano que vem. 

 

Já o site oficial será o da própria Fenacef. Por 

meio do link fenacef.org.br/jogos será possível sa-

ber mais sobre os locais de jogos, acompanhar re-

sultados, ver fotos e muito mais. 

 

 

  

INFORMAÇÕES 
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O mais importante! 

Inscrições, tipos e critérios 
de participação 
 

Uma vez que a metodologia de inscrições vem funcionando bem há alguns 
anos, não haverá mudanças significativas. Veja aqui como participar! 
 
 

A seguir, trazemos detalhes sobre cada quesito do 

processo de inscrição. Fique atento aos detalhes e 

não deixe de ler sobre o atestado médico!  

 

COMO PARTICIPAR 
 

As inscrições seguirão o mesmo padrão dos anos 

anteriores. Os atletas selecionados e demais inte-

ressados devem: 

 

Preencher a ficha de inscrição (você pode 

encontrá-la anexa a este informativo) 

 

Entregar ficha preenchida e assinada na 

AEA de filiação acompanhada da via origi-

nal do atestado médico 

 

Recolher diretamente à associação o valor 

da taxa de inscrição  

 

Para confirmar a participação, a AEA receptora da 

inscrição deve registrá-la no Sistema de Inscrições 

do XI Jogos Fenacef dentro do prazo estabele-

cido. 

 

E não se preocupe: como já falamos neste infor-

mativo, você poderá conferir seus dados direta-

mente no site dos jogos (fenacef.org.br/jogos). 

Lembre-se ainda de observar as regras de idades 

mínimas para ser atleta: 50 anos para homens, 48 

para mulheres, desde que sejam completos ainda 

no ano de 2020. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

O período de inscrição é extremamente impor-

tante para as atividades de planejamento do 

evento. Por isso, não serão tolerados atrasos nas 

inscrições, que deverão ser realizadas pelos atle-

tas e participantes até as 23h59 do dia 

13/04/2020 (segunda-feira). Cada associação terá 

que inseri-las no sistema de inscrições do evento 

até essa data! 

 

ALTERAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES 
 

As alterações somente serão permitidas até a data 

final das inscrições (13/04/2020). As substituições 

por motivo de saúde, devidamente comprovada, 

poderão ser realizadas até o dia 07/05/2020. 

 

Lembrando que as substituições só podem ser re-

alizadas na mesma prova e da modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

17/02/2020: Liberação do sistema de inscrições 
 
13/04/2020 (até às 23h59): Limite para inserção 
da ficha no sistema de inscrições 
 
Verifique com sua AEA o prazo final para entrega 
da ficha de inscrição com o atestado médico! 

Não se perca! 
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TIPOS DE INSCRIÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO 
 

 

Na ficha de inscrição há dois campos importantes 

para serem preenchidos. O primeiro, identifica o tipo 

de inscrição que será feito. Nesse caso, estamos fa-

lando de sua identificação: aposentado, pensionista, 

cônjuge etc. Já no segundo campo, você deve indicar 

que papel irá desempenhar. Queremos saber se você 

vai apenas para acompanhar, se vai competir, ser téc-

nico etc. Os tipos de participação possíveis são esses: 

 

Atleta: R$ 160,00 

Essa opção deve ser marcada por quem vai ser so-

mente atleta na competição. 

 

Chefe de Delegação: R$ 160,00 

O chefe de delegação, conforme consta no Regula-

mento Geral, é o responsável e o porta-voz da dele-

gação. É também o contato que a organização utili-

zará para enviar todas as comunicações oficiais. É o 

único com poder de petição (recursos, questionamen-

tos etc.) perante a organização. Marque essa opção se 

o participante for apenas chefe de delegação. Lem-

bre-se: o chefe de delegação é o indicado pelo presi-

dente da associação.  

 

IMPORTANTE: cadastre corretamente os dados do 

chefe, como telefone celular e e-mail, pois serão utili-

zados pela Comissão Organizadora para enviar infor-

mações oficiais. 

 

Atleta e Chefe de Delegação: R$ 160,00 

Essa opção deve escolhida quando você for atuar 

como chefe da delegação e também for competir em 

uma ou mais modalidades. 

 

Presidente / Representante: R$ 160,00 

Essa opção somente deverá ser marcada você for RE-

PRESENTANTE DA DELEGAÇÃO E NÃO SERÁ 

ATLETA, NEM CHEFE DE DELEGAÇÃO. Só deve ser 

usada para indicar o participante que esteja indo uni-

camente como representante da delegação. 

 

Técnico: R$ 160,00 

Deve marcar essa opção o participante que for téc-

nico esportivo de qualquer modalidade e irá acompa-

nhar sua equipe. Ele poderá se reportar às mesas de 

controle de arbitragem e súmula durante as provas. 

 

Convidado: R$ 300,00 

Por fim, essa é a opção para o público geral, visitantes, 

acompanhantes etc. 

 

Como você pode ver, o campo “Tipo de participação”, 

é o que determina o valor da inscrição.  

 

 

  Foto: André Patroni  
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Que beleza! 

Benefícios inclusos na 
taxa de inscrição 
 

O valor de sua inscrição é utilizado exclusivamente para custear tudo o que 
você encontra quando vai aos jogos. Confira aqui o que está incluso! 
 
 

Visando a manutenção da reduzida taxa de ins-

crição do evento, a Fenacef manterá os mesmos 

benefícios disponibilizados nas últimas edições. 

Todos os inscritos terão à sua disposição: al-

moço, com bebida não alcoólica e sobremesa. 

Também está programa a animada e já esperada 

confraternização ao final do evento. 

 

Também estará disponível aos participantes, 

serviços de transporte, mas exclusivamente 

para os hotéis oficiais do evento e as vilas es-

portivas. Fique atento aos horários! 

 

 

 

 

Saúde é o que interessa! 

Atestado médico obrigatório! 
 

O cuidado com sua saúde é uma prioridade para a comissão dos Jogos 
 
 

Como já tratado, o atestado médico é obrigatório 

para todos os atletas, devendo ser inserido pela 

associação no sistema de inscrições.  

 

Cada participante deverá obter atestado médico 

com data de emissão a partir do dia 20/03/2020. 

Ou seja, seus exames devem ser realizados no má-

ximo a 60 (sessenta) dias antes da data de início 

dos jogos, não mais que isso. 

 

Os atestados originais deverão ser entregues na 

secretaria dos jogos da no CFO (Fortaleza, CE) se-

parados por modalidades, antes do início das com-

petições, assim os atletas terão condições de jogo! 

INFORMAÇÕES 

Foto: André Patroni  
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Quem leva as medalhas!? 

Divulgação de resultados 
 

Não importa se você foi para torcer ou competir: você vai querer saber 
quem ficou com cada medalha! Veja aqui como saber dos resultados 

 
Como já falamos, comunicação será uma métrica im-

portante nos Jogos. Contudo, em função da quanti-

dade de hotéis envolvidos no evento, a informação 

pode não chegar a todos. Por isso, veja as opções que 

serão disponibilizadas para que você saiba dos resul-

tados. 

 

Cópia impressa na secretaria: diariamente, será dis-

ponibilizado a cada delegação uma cópia impressa das 

tabelas contendo os resultados atualizados. Essa có-

pia poderá ser retirada após uma hora a contar da fi-

nalização da última partida do dia. Lembrando que 

apenas o presidente, representante ou chefe de dele-

gação podem retirá-la. 

 

Via internet: acesse em um computador, tablet ou te-

lefone celular o endereço fenacef.org.br/jogos. A atu-

alização é feita logo após o final da última prova de 

cada dia. 

 

Via WhatsApp: é outro canal oficial do evento. O Sis-

tema de Inscrições já pede a informação do número 

do WhatsApp dos inscritos. Por meio dele, os chefes 

de delegação receberão as tabelas em formato PDF 

logo ao final de cada dia e poderão distribuir facil-

mente para toda sua delegação. 

 

Mural da Secretaria: ao final de cada dia, os resulta-

dos serão atualizados no mural da secretaria do 

evento. Ele estará localizado no CFO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Além das meda-
lhas, isso é o 

que te aguarda 
em Fortaleza!  

INFORMAÇÕES 
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Onde ficar e como chegar lá! 

Hospedagens, transfers e 
passeios 
 

Buscando conforto, tranquilidade e melhores tarifas, esse ano será adotado 
o sistema de pré-reservas e sorteio de hotéis 

 
Como você deve saber, Fortaleza é uma das cida-

des turísticas mais procuradas pelos brasileiros. 

Também recebe alta demanda do público estran-

geiro.  

 

Infelizmente, essa alta taxa de ocupação também 

eleva as tarifas. Por isso, pensando na garantia de 

disponibilidade, bem como em tarifas mais baixas, 

a Fenacef decidiu selecionar previamente os hotéis 

do evento, negociando os apartamentos necessá-

rios ao público dos jogos. 

 

Com isso, um excelente valor de diária de hospeda-

gem foi garantido para o evento: 

 

 

Tipo de apartamento Valor por pessoa 

Individual R$ 220,00 

Duplo R$ 111,00 

 

Contudo, em função da grande procura na cidade, 

a disponibilidade de apartamentos será garantida 

somente até o dia 21/02/2020. Após esse prazo, 

os apartamentos serão disponibilizados para co-

mercialização para outras delegações e hóspedes. 

 

A distribuição de hotéis por delegação será divul-

gada logo após o sorteio. A quantidade de aparta-

mentos levará em conta a ocupação do último ano 

dos Jogos.

 

TRANSFERS E PASSEIOS 

 

Já os transfers continuam como no ano anterior: cada associação é responsável pela contratação e adminis-

tração desses serviços para si. Uma agência oficial será selecionada pela Fenacef para ofertar serviços segu-

ros e com bons preços aos participantes. 

INFORMAÇÕES 
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O que vem por aí 

Cenas dos próximos  
capítulos (informativos) 
 

A intenção desse primeiro informativo era de fornecer informações funda-
mentais, permitindo às delegações iniciar seu planejamento para os Jogos 

 
Agora que você já sabe onde e quando será o evento, bem como como 

serão realizadas as inscrições, fique atento aos próximos informativos! 

Vamos trazer informações sobre os locais dos jogos, distribuições de 

apartamentos e hotéis, agência oficial, dicas sobre Fortaleza e tudo o 

que você precisa saber para ter uma excelente passagem pela capital 

cearense. 

 

Leia atentamente todas as informações que são disponibilizadas pela 

Fenacef. Só assim você vai garantir uma participação tranquila – e terá 

somente boas surpresas! Que o espírito esportivo esteja com você! 

 

 

 

ATÉ O PRÓXIMO 

Fique ligado! 
 

No próximo infor-
mativo sai a distri-
buição de hotéis e 
apartamentos das 

delegações! 

 
Até logo! 

 

A Fenacef, a Comissão 
dos Jogos e a ACEA de-
sejam a você um exce-

lente planejamento! 
 

Vá se aquecendo, reúna 
as equipes, anime os 
amigos e se inscreva! 

Não deixe para depois! 

 
 

Diretoria de Eventos 
Fenacef 




