HISTORIA DOS JOGOS DA FENACEF
Por Benedito Silvano Bonacordi
Para quem não conhece vai um pouco da história dos Jogos da Fenacef
No mês de julho do ano de ano de 2.009, O presidente da APCEF/PR Wilson Williman,
acompanhado dos Diretores; Jesse Krueger, Benedito Silvano Bonacordi e Clayton José
Santos e José Ricardo Cunha, foram convidados pelo Sr. Luiz Roberto Alarcão para
assistir os jogos dos aposentados da AABB em Curitiba.
Tivemos a ideia de fazer esses jogos para os aposentados da Caixa Econômica Federal e
na primeira reunião da Diretoria da APCEF, o assunto foi tema da pauta, porem quem ia
patrocinar era APCEF/PR, na reunião o Benedito Silvano Bonacordi Diretor de
Aposentados, sugeriu que tratando de Aposentados, deveria ser convidado a AEA/PR,
para participar.
Benedito sugeriu ao Jesse que fosse até Brasília, levar a ideia para a Presidência da
Fenacef na pessoa do Dr. Décio de Carvalho, que de pronto acolheu a ideia e a Fenacef
iria apoiar a iniciativa.
Reunidos na sala do 4º andar na sede da AEA/PR; Pedro Eugênio- Fenae, Wilson
Wiliman, Jesse Krueger, Benedito Silvano Bonacordi, Clayton José Santos da Apcef/PR
e Dirceu Baldi Rosa e Edivaldo Afonso Brustolin – AEA/PR e Sergio Atair dos SantosAgea/RS representando a Fenacef, após estudos chegaram à conclusão que era viável
promover esse evento.
AEA/PR ficou responsável pela montagem e execução dos I Jogos dos Aposentados da
Caixa Econômica Federal, que passou a ser denominado Jogos da Fenacef, Dirceu Baldi
Rosa, Edival Afonso Brustolin e Benedito Silvano Bonacordi, ficaram com a
responsabilidade de levantar de custos dos Jogos; local dos jogos foi à sede da Apcef/PR
sem custo, teríamos despesas com hotéis, transportes, alimentação e logística dos Jogos,
ficando os participantes apenas com a despesas de passagens do seu estado para a capital
paranaense.
AEA/PR distribui as responsabilidades da execução da logística dos jogos sendo para
elaborar o Regulamento Geral e Técnicos, ficou com Edival Afonso Brustolin e Benedito
Silvano Bonacordi, o setor de Transporte com Benedito Silvano Bonacordi e Cleiton José
Santos, Hospedagem com Valdecir Stadtlober, alimentação com os aposentados Antônio
Augusto Pereira de Almeida e Ildemar Chevalier, contratação de juízes Dirceu Baldi Rosa
e vários Diretores da Apcef/PR também ajudaram na logística dos jogos.
Levantamos os custos total dos Jogos e chegamos ao valor de R$. 250,000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais), conseguimos cobrir esse valor com patrocínios de várias entidades,
iniciamos os preparativos para os jogos expedimos convite a todas as AEAs do Brasil,
vieram algumas com um número de participantes aproximadamente de 550 pessoas.
Foi elaborado um Regulamento Geral para os jogos contando com 14 modalidades
esportivas, Coletivas: Futebol soçaite, Futsal, Vôlei misto de quadra, Vôlei misto de
Areia, individuais: Tênis de Campo, Tênis de mesa, Xadrez, Sinuca, Dama, Corrida de
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rua de 05 e 10 KM, Natação várias modalidades, Dupla: Tênis de Campo dupla
Masculina, Tênis de Campo dupla Feminino, Tênis de Campo dupla mista.
Podendo participar do primeiro Jogos da Fenacef, os aposentados, cônjuges (de
aposentados (as) e aposentados pelo INSS vinculados à Caixa Econômica Federal, desde
que associado de uma AEA, que esteja em dia com as suas obrigações.
Foi incluído uma exigência no Regulamento Geral, que para participar, o atleta masculino
deverá ter no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade, atleta do sexo feminino 48 (quarenta
e oito) anos de idade completos até o dia 31 de dezembro do ano da realização dos jogos.
Para motivar os participantes, foi instituída a premiação com medalhas de ouro, prata e
bronze para os 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade esportiva.
Os jogos da Fenacef se constituem em um dos maiores eventos esportivos que congrega
Aposentados de uma empresa. São 22 delegações estaduais, composta de aposentados
(as) cônjuges de aposentados (as) pensionistas vinculados a uma associação de
aposentados.
Atualmente os jogos da Fenacef reúnem entre 1.200 a 1.500 participantes, entre atletas,
cônjuges e convidados, promovendo a integração esportiva e a confraternização entre
pessoas de todas as regiões brasileira.
Realizado a cada ano, os jogos da Fenacef, estamos na nona versão, sendo que a primeira
versão aconteceu em Curitiba, no ano e 2010. O evento faz parte de um dos compromissos
da federação de trabalhar pela melhoria da qualidade de vida de seu filiados.
Para participar das modalidades esportivas, a Fenacef exige dos participantes
apresentação de um atestado médico que comprove a sua condição física para participar,
o motivo da solicitação do atestado médico é para forçar o aposentado ou pensionista
fazer seus exames médico anuais, para uma melhor qualidade de vida de seus filiados.
A cada ano os jogos da Fenacef atrai o interesse e a participação de maior número de
atletas e registra-se a melhoria do nível técnico das disputas, com aprimoramento das
condições dos atletas, pela motivação e empenho dos participantes.
Desde o início o Wilson Williman, Benedito Silvano Bonacordi, Jesse Krueger, Clayton
José Santos, José Ricardo Cunha, Dirceu Baldi Rosa e Edival Afonso Brustolin tiveram
a convicção que os jogos seriam um sucesso, é grande o interesse das AEAs e dos filiados
em se reunirem, elegendo como prioridade a integração e confraternização, não ficando
de fora as acaloradas disputas esportivas que ficam somente para dentro das quadras e
campos de disputas.
O evento acontece a cada ano em um local diferente e para 2020 já está definido, será na
cidade de Fortaleza Ceará que vai sediar os XI jogos Fenacef., considerando que a
Fenacef através da Diretoria de Eventos e comissão organizadora, estão trabalhando para
ter todos os elementos que integram os regulamentos e preceitos normativos para
disciplinar, dentre outros, os parâmetros e premissas que o estado anfitrião deve possuir
para postular a realização dos jogos em seu estado.
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Ordem cronológica dos locais que já sediaram os Jogos:
I – 2010 - Curitiba /Paraná
II- 2011 - Brasília/Distrito Federal
III- 2012 - Aguas de Lindóia /São Paulo
IV- 2013 - São Luiz/ Maranhão
V- 2014 - Natal/ Rio Grande do Norte
VI 2015 - Salvador/ Bahia
VII 2016 - Vitoria/Espirito Santo
VIII 2017 - João Pessoa/Paraíba
IX –2018 - Campo Grande/Mato Grosso do Sul
X - 2019 - Florianópolis /Santa Catarina
XI- 2020- Fortaleza - Ceará
O I Jogos da Fenacef – 2010 foi na cidade de Curitiba/PR nos dias 24/05/2010 a
28/05/2010, as disputadas foram na sede da Apcef/Pr, a comissão Organizadora; Dirceu
Baldi Rosa. Edival Afonso Brustolin, Ildemar Benedito Silvano Bonacordi, Clayton José
Santos Ildemar Gouveia Chevalier e Antônio Augusto Pereira de Almeida, e foi um
verdadeiro sucesso com aproximadamente 550 participantes, como era o primeiro nem
todas as AEAS vieram participar.
O II Jogos da Fenacef -2011 foi escolhido como sede a cidade de Brasília/DF, nos dias
22/07/2011 a 27/07/2011, com troféus e, homenagem a “Carlos Leviano Vilanova”,
contando com aproximadamente 700 pessoas, nessa edição a comissão organizadora foi
composta de Edíval Afonso Brustolin, Marlene Rodrigues Dias, as disputas foram na sede
Apcef/DF, também com muito brilhantismos, os jogos Fenacef já estava consolidado e
veio para ficar.
O III Jogos da Fenacef- 2012 foi escolhida a cidade de Aguas de Lindoia no interior de
São Paulo, nos dias 22/04/2012 a 26/04/2012 contando com cerca de 900 participantes, a
comissão organizadora foi composta dos aposentados Ney Alves Ribeiro, Ruy Goiano,
Renata Marota e Maria Lucia Dejavite, as disputas foram em vários locais cedidos pela
prefeitura de Aguas de Lindoia/SP.
O IV Jogos da Fenacef- 2013 a cidade escolhida foi São Luiz do Maranhão, nos dias
05/06 a 09/06/2013 sendo a sede dos jogos Apcef/MA, para esses jogos o Presidente da
Fenacef Dr. Décio de Carvalho constitui uma comissão organizadora composta de
Benedito Silvano Bonacordi, Marlene Rodrigues Dias, Ramão Ascurra e Marlene
Almeida Marinho, sendo Benedito o coordenador, para estes jogos foi contratada uma
empresa para administra a logística dos jogos a escolhida foi Federação Acadêmica
Maranhense de Esporte – FAME, sendo o técnico responsável Sr. Hamilton de Moura
Ferro Junior, que fez a parte logística dos Jogos.
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O V Jogos da Fenacef- 2014 – a cidade escolhida foi Natal/RN, nos dias 05/04/2014 a
10/04/2014 as disputas foram na sede do SESC/RN, com a comissão organizadora
composta de Edgard Antônio Bastos Lima, Benedito Silvano Bonacordi, Ruy Goiano de
Farias, Marlene Rodrigues Dias, Marlene Paulo da Silva Gurgel, foi contratada a empresa
ESAFI para dar o apoio logístico dos Jogos.
O VI Jogos da Fenacef - 2015 a cidade escolhida foi Salvador/BA, nos dias 04/05/20115
a 08/05/2015 a disputa foi na sede da AABB do Banco do Brasil, a Fenacef nomeou como
Diretor de Eventos o aposentado Benedito Silvano Bonacordi, com a comissão
organizadora composta de: Benedito Silvano Bonacordi, Maria Lucia Dejavite, Celso
Matos e Ademilton Ferreira Lopes, foi contratada a empresa BS Sports Administração,
Assessoria Consultoria e Marketing Esportivo Ltda. – ME, para dar o apoio logístico dos
jogos.
O VII Jogos da Fenacef- 2016 a cidade escolhida foi Vitoria/ES, nos dias 14/05/2016 a
18/05/2016 sendo abertura no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão)
as disputas foram no Club de Natação e Regatas Alvares Cabral, com a comissão
organizadora composta de Benedito Silvano Bonacordi, Maria Lucia Dejavite, Antoci
Neto de Almeida e Nilzete Ceruti Quintanilha, a empresa contratada ESAFI para dar o
apoio logístico dos jogos.
O VIII Jogos da Fenacef – 2017 – a cidade escolhida foi João Pessoa/PB, nos dias
20/05/2017 A 24/05/2017 o local dos jogos foi na Vila Olímpica da Paraíba, com a
comissão organizadora composta de Benedito Silvano Bonacordi, Maria Lucia Dejavite,
Antoci Neto de Almeida, Rossini Ewerton Pereira da Silva e Terezinha Leandro da Silva
Souza, a empresa contratada ESAFI para dar o apoio logístico dos jogos.
O IX Jogos da Fenacef- 2018, a cidade escolhida foi Campo Grande/MS, nos dias
21/06/208 a 26/06/2018 os jogos serão disputados no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco,
Associação Luso Brasileira de Campo Grande/MS (Clube Estoril) e Clube Carandá, a
comissão organizadora composta de Benedito Silvano Bonacordi, Maria Lucia Dejavite,
Antoci Neto de Almeida e Nivaldo Pereira Vasconcelos e a partir de 01/12/2018,
Benedito Silvano Bonacordi, Maria Lucia Dejavite e Nilzete Ceruti Quintilha, a empresa
ESAFI contratada para dar o apoio logístico dos jogos.
Pelo Estatuto da Fenacef, a responsabilidade de montar a Comissão Organizadora é da
Diretoria de Eventos, e submetida à Presidência da Fenacef para aprovação atual
comissão organizadora dos Jogos e Simpósio da Fenacef é composta do Diretor de
Eventos Benedito Silvano Bonacordi, Maria Lucia Dejavite, Lucio Nelson Martins Filho
e Nizete Ceruti Quintanilha, com mandato até 2021.
A cidade de Florianópolis/SC, foi a sede do X Jogos da Fenacef, nos dias 13 a 18/05/2019,
os jogos foram disputados na Apcef/SC, Jusc. Club Elase, Cadepol, comissão
organizadora composta do Diretor de Eventos Benedito Silvano Bonacordi, Maria Lucia
Dejavite, Lucio Nelson Martins Filho, Francisco de Assis Cantalino Wanderley, Nilzete
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Ceruti Quintilha e Mauro Pozzobon. Os jogos da Fenacef se constituem em um dos
maiores eventos esportivos que congrega aposentados e pensionistas de uma empresa.,
num total de 1.770 pessoas São 22 delegações estaduais, composta de aposentados (as)
cônjuges de aposentados (as) pensionistas vinculados a uma associação de aposentados,
nos Jogos da Fenacef em Florianópolis/SC foi o maior número de público até 2019.
A cidade de Fortaleza /CE será a sede dos XI Jogos da Fenacef nos dias 21 a 26 /05/2020,
os jogos serão disputados no Centro de Formação Olímpico de Fortaleza/CE, Estádio de
Futebol Presidente Vargas, Clube de Tênis Marreco, a comissão organizadora é composta
de; Benedito Silvano Bonacordi. Maria Lucia Dejavite, Lucio Nelson Martins Filho,
Nilzete Ceruti Quintilha, Francisco de Assis Cantalino Wanderley e Francisco Tadeu
Fontaneli
Os jogos da Fenacef reúnem aproximadamente 1.500 participantes, entre atletas, cônjuges
e convidados, promovendo a integração esportiva e a confraternização entre pessoas de
todas as regiões brasileira.
O evento acontece a cada ano em um local diferente para 2020 a sede será em
Fortaleza/CE.
Benedito Silvano Bonacordi
Diretor de Eventos
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