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Hora de cuidar 
 

“Quando achamos que temos todas as respostas, vem a vida e 

muda todas as perguntas”. Atribuída muitas vezes à Luís Fernando 
Veríssimo (o que não pude confirmar), essa frase pode descrever, 
de certa forma, o momento que estamos todos vivendo. Pois bem: 
quem poderia dizer que viveríamos algo como essa pandemia? 
 
Em meio aos debates a respeito das cerimônias dos jogos, nossas 
vidas pessoais e profissionais foram, aos poucos e insistente-
mente, sendo interrompidas por uma palavra até então desconhe-
cida: COVID. Logo, nos demos conta que de que já não era aos 
poucos, mas sim, a maior parte do tempo. Tornou-se impossível 
olhar para qualquer veículo de comunicação – seja na TV ou in-
ternet – e não ouvir a tal palavra. 
 
COVID-19 foi o nome atribuído à doença causada pelo vírus 
SARS-CoV-2 (esse é o nome dele). E então, a responsabilidade 
enquanto promotores dos Jogos Fenacef nos convocou a sentar 
e avaliar todo o contexto. E por mais que não fossem as recomen-
dações e determinações das autoridades de saúde, não seria outra 
a nossa posição senão cuidarmos de todos.  
 
Afinal, como gosto de dizer, os Jogos Fenacef são uma firme afir-
mação de vida – e de amor por ela. Por isso, minha mensagem 
aqui não é sobre COVID, mas sobre superação e, absolutamente, 
sobre o outro lado dessa moeda: o esporte e a saúde. É sobre 
como vamos respeitar as adversidades ao mesmo tempo em que 
mantemos de pé nossos planos e nossas convicções. 
 
Semanas antes de escrever para você, paramos, pensamos, plane-
jamos e já cuidamos de alguns dos mais importantes itens para 
garantir que tudo saia conforme desejamos. E hoje já posso dizer: 
o CFO (principal vila esportiva contratada para os Jogos) e os ho-
téis de Fortaleza estão conosco para as novas datas programadas 
e seguem ansiosos para ver nossa força em campo. 
 
Certamente, há muitas perguntas a serem respondidas. Nesse in-
formativo, vamos tentar responder à maioria delas! Seja muito 
bem-vindo novamente à essa história de superação que são os 
Jogos Fenacef! 
 

 

 

Edgard Bastos 
Apaixonado pelos Jogos 

Presidente da Fenacef 

CARTA DO PRESIDENTE 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veja como estamos organizando tudo novamente 

Perguntas e respostas 
sobre o adiamento 
 

Antes mesmo de termos mais uma edição comum do informativo, foi neces-
sário elaborar mais essa edição especial com perguntas e respostas. Dessa 
vez, claro, sobre o adiamento dos jogos. Vai ficar tudo bem! 
 
 
DATAS E LOCAL 
 

P1. Quando será realizado o XI Jogos Fenacef? 

Com o adiamento, os jogos de 2020 serão realiza-

dos de 04 a 09 de novembro de 2020 – uma data 

segura, bem à frente de todas as previsões de Mi-

nistério da Saúde. 

 

P2. E o Simpósio? Conforme comunicado pela Fe-

nacef via e-mail para todas as delegações, o XLII 

Simpósio foi adiado para 2021, em data ainda não 

definida. 

 

P3. Continua em Fortaleza? Sim. Não houve alte-

ração na cidade sede dos Jogos. Por isso, se você 

já comprou passagens, basta solicitar a remarca-

ção. 

 

 

DIRETO AO PONTO 

Ponte dos Ingle-
ses: um dos mais 
bonitos pores do 

sol de toda cidade  



 

 
PRAZOS E ATESTADOS MÉDICOS 
 

P4. Houve alteração no prazo de inscrição? Sim! 

Com o adiamento, o prazo para inscrição nos jo-

gos foi prorrogado até as 23h59 do dia 

22/06/2020 (segunda-feira). Esse é o prazo para 

inserção no sistema de todas as inscrições de par-

ticipantes, inclusive atletas. 

 

P5. Qual o prazo para as substituições? Até o 

prazo de inscrição (22/06/2020), as substituições 

são livres – basta excluir e incluir os novos parti-

cipantes conforme necessidade. 

 

P6. E as substituições por motivo de saúde? 

Quando ocorrer, por motivo de problema de sa-

úde devidamente comprovada, essas substitui-

ções especiais poderão ser realizadas, a critério 

da Comissão dos Jogos, até 16/10/2020. Nesse 

caso, quando autorizado pela Comissão, o pedido 

deverá ser encaminhado para a organização, pelo 

e-mail jogosfenacef@esafi.com.br para efetivação 

no sistema. Não esqueça de que todas as substi-

tuições somente poderão ser realizadas na 

mesma prova. 

 

P7. A partir de quando pode ser expedido o 

atestado de saúde? Para garantir uma proximi-

dade adequada do atestado de saúde aos jogos, 

ele somente será aceito se tiver sido emitido a 

partir de 01/09/2020. Lembre-se de que os ates-

tados deverão ser inseridos no sistema. 

 

P8. Qual o prazo para inserção do atestado no 

sistema? As delegações terão até 19/10/2020 

para a inserção dos atestados no sistema, sem os 

quais, as inscrições dos atletas não serão valida-

das e a participação não será permitida. 

 

 

REAGENDAMENTO DE VOOS 

 
P9. Como faço para remarcar meu voo? É fundamental que você procure informação o quanto antes com 

sua agência de viagens ou, caso tenha adquirido diretamente, com a companhia aérea. Até a emissão deste 

informativo, não tínhamos informação de problemas ou multas pela mudança das datas, mas a procura por 

voos no segundo semestre tende a ser grande. Por isso, não perca tempo! Lembre-se de atentar para o pe-

ríodo padrão de hospedagem, que está na P10!   

 

 
 
  

Nossa porta de che-
gada a Fortaleza!  

DIRETO AO PONTO 
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HOSPEDAGENS 
 

P10. Qual o novo período padrão de hospeda-

gem? O período padrão de hospedagem do 

evento passou a ser de 03 a 10/11/2020. 

 

P11. Meu hotel continua o mesmo? Sim. Todos 

os hotéis concordaram com a alteração da data do 

evento, mantendo as quantidades de apartamen-

tos originalmente reservada. Por isso, nenhuma 

mudança foi necessária. 

 

P12. E agora, qual o prazo para devolução de 

apartamentos? Com o adiamento do evento foi 

possível negociar um novo prazo de devolução 

dos apartamentos junto aos hotéis: 20/05/2020 

(quarta-feira). 

 

P13. Quantos apartamentos podem ser devolvi-

dos? Cada delegação pode agora reduzir seu blo-

queio original em até 20%. O restante deverá ser 

arcado pela delegação. Por exemplo: se original-

mente a delegação tinha 30 apartamentos, deverá 

ficar, no mínimo, com 24 apartamentos – isto é, 

pode devolver até seis. 

 

P14. Os valores das diárias de hospedagem con-

tinuam os mesmos? Sim. As demais condições de 

reserva e bloqueio não alteradas pelo presente in-

formativo estão mantidas também. Lembrando: 

 

Tipo Valor por pessoa 

Individual R$ 220,00 

Duplo R$ 111,00 

 

P15. Quais os novos prazos de pagamento das 

hospedagens para a empresa organizadora? O 

sistema será ajustado em breve com as novas da-

tas de pagamento. As novas parcelas vão de 

25/05/2020 até 25/09/2020, sendo esta última, 

o prazo máximo para quitação do valor total refe-

rente às hospedagens. Portanto, programe-se! 

 

P16. Eu havia solicitado antecipação/extensão 

do meu período de hospedagem. Ele está man-

tido? Sim. Os pedidos de aumento do período ori-

ginal de hospedagem, tanto antecipando a data de 

check-in quando postergando a data de check-out 

estão mantidos. Caso o participante não tenha 

mais interesse, deverá solicitar o cancelamento 

até o dia 20/05/2020. 

 

P17. Como a delegação deve fazer os pagamen-

tos à organização pelas hospedagens? A forma de 

pagamento continua a mesma, com depósito na 

conta que consta no Informativo 2 do XI Jogos 

Fenacef (Caixa, ag. 1564, CC: 3798-7, op. 003).

Piscina do Mareiro Hotel  



 

 

OUTRAS QUESTÕES 
 

P18. Um participante quer cancelar a ida aos jogos. Como fazer? Incentivamos veementemente a todos que 

mantenham sua participação – tanto pelos Jogos quanto pela cidade sede, que tanto se prepara para receber 

bem a todos os participantes. Contudo, se for mesmo necessário, o sistema está preparado para lidar com 

essas situações. Basta excluir o participante do sistema que os valores a pagar (à Fenacef) referente às ins-

crições, bem como o valor a pagar (à organização) pelas hospedagens será automaticamente ajustado. É im-

portante lembrar que a delegação somente poderá cancelar apartamentos até o limite descrito em P12. 

 

P19. E se até outubro ainda houver a pandemia da COVID-19 ou restrições de deslocamento? Apesar de 

ser uma possibilidade muito remota, tanto a Fenacef quanto a organização estão cientes dela. Estamos todos 

mantendo um constante acompanhamento da situação e, se necessário, novas medidas serão tomadas. Con-

tudo, fique tranquilo, novembro é uma data bastante segura para a realização dos jogos! 

 

P20. Quantos participantes confirmados há até o momento? Na data de expedição do presente informa-

tivo, faltando ainda mais de seis meses para os Jogos, já tínhamos mais de mil inscritos! Essa semana mesmo 

diversas inscrições foram recebidas. Tenha certeza, toda essa situação será superada e teremos uma edição 

inesquecível dos jogos! 

 

 

 

Sabemos que é um período de preocupação para todos. Mas com um 
bom planejamento, tudo será superado e os jogos serão um maravi-

lhoso momento para nos revermos e comemorar! 
 

#ficaemcasa 
 

Ainda tem dúvidas? 
A Organização está sempre à disposição: jogosfenacef@esafi.com.br.  

E a Fenacef sempre aqui para auxiliar no que for necessário! 
 

Diretoria de Eventos 

Fenacef 

DIRETO AO PONTO 




