Unidos é melhor
“Temos certeza de que UNIÃO é a palavra que melhor descreve a razão de ser
da Fenacef. Desde o começo, nós Economiário sentimos a necessidade de nos
unirmos em causa própria. Daí, a materialização desse conceito se vê na existência
dessa Federação. Motivo de orgulho para nós e de admiração para as categorias
que ainda não conseguiram chegar onde chegamos.
Por isso, vimos convocar a todos que, nesse momento, nos mantenhamos unidos.
É dessa forma, e não outra, que vamos vencer mais esse desafio.

O que estamos fazendo?
Desde que as primeiras notícias sobre a COVID-19 surgiram, voltamos nossos
olhos para o estado do Ceará e temos acompanhado dia a dia as notícias, bem
como mantido nossos fornecedores locais como fontes in loco de informação.
Também temos realizado constantes reuniões, levantamentos, pesquisas e debates a respeito da melhor forma de proceder. A Comissão de Eventos e toda a
Fenacef estão atentas e constantemente debruçadas sobre essa questão.

Nossa responsabilidade
É fundamental que fique novamente claro a todos a total consciência da responsabilidade que recai sobre esta Comissão neste momento. Todas as decisões e
encaminhamentos tem se baseado em princípios inegociáveis, entre eles, a saúde
e a segurança de todos os envolvidos.

Como vemos o atual cenário
Cheio de incertezas. Essa é a única coisa que podemos afirmar. E é exatamente
por isso, que não vemos como adequado, neste momento, tomar decisões. É absolutamente necessário evitar ações precipitadas.
Importantíssimo destacar que não se trata somente de tomar uma decisão, mas
de avaliar todas as consequências. Se nas próximas semanas, não vislumbrarmos
a possibilidade de mantermos os XI Jogos Fenacef em 2020, certamente o adiaremos para 2021.
Mas aí, o faremos UNIDOS, buscando resguardar o interesse coletivo, nos ajudando e buscando soluções completas, respondendo a perguntas como: como
vamos remarcar as passagens? Como vamos renegociar os hotéis? Dentre várias
outras. Se agirmos por impulso, certamente sairemos prejudicados.

Nossa proposição
Não temos a menor dúvida: se o cenário a respeito da COVID-19 não melhorar
drasticamente, o Jogos serão sim adiados.
Mas para isso, precisamos aguardar e agir no momento certo.
Por isso, considerando ainda dispormos de mais de cinco meses antes da nova
data prevista para os jogos, entendemos que a melhor decisão é aguardar um
pouco mais (até 30 de junho). E assim, ter uma visão mais clara, com mais informações e dados para agir.
Esse prazo também é importante para as companhias aéreas consolidem condições mais flexíveis para as remarcações (até o momento, ainda não é possível remarcar voos para 2021, por exemplo).

Novas datas e prazos
Isso posto, vimos definir novas datas:
▪
▪

Prazo de devolução de apartamentos: 10/07/2020.
Prazo para realização das inscrições e substituições: 31/07/2020.

Se necessário, essas datas poderão ser revistas no futuro.

Levantamento de informações sobre aéreo
Como mencionado anteriormente, visando resguardar o interesse de todos, a Fenacef está lançando mão de ações junto aos fornecedores para obter condições
mais favoráveis – seja qual for a decisão tomada.
Por isso, vimos solicitar a todas as associações que informem, via e-mail, para fenacef@fenacef.com.br, os seguintes dados:
▪
▪
▪

Quantos participantes inscritos ainda não compraram passagens aéreas?
Quantas passagens aéreas já foram adquiridas (pelos participantes ou pela
associação) em cada companhia?
Dessas passagens, quantas já foram remarcadas para novembro?

Não se preocupe e tenha certeza, como já afirmamos, que a saúde e a proteção
de todos os participantes e demais pessoas envolvidas são uma prioridade inegociável para a Fenacef. Só precisamos ter cautela e agir com base em dados e informações.
É momento de nos unirmos e enfrentarmos a situação com passos firmes, respeitando os fatos e buscando o melhor para todos.
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