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Estamos de volta! 

Posso escrever aqui sem exagero algum que nenhum informa-

tivo, em toda história dos Jogos ou Simpósio foi tão desejado. 

Não me recordo, na história dos eventos Fenacef, uma notícia 

que desejamos tanto poder entregar como esta de agora: ESTA-

MOS DE VOLTA!  

 

Ficamos um bom tempo em silêncio, mas não descansamos um 

minuto sequer no acompanhamento de todas as notícias, infor-

mações e deslanches sobre a pandemia. Aliás, mais que na pan-

demia, nossas atenções estavam voltadas para as boas notícias. 

 

Lançamento de vacinas, aumento do ritmo de vacinação, queda 

dos números de casos, reabertura de comércios, redução ou ex-

tinção de restrições de circulação: cada passo avançado era 

como um afago para o coração e uma aquecida na alma. 

 

E então, depois de muita espera – ao todo, serão mais de dois 

anos de espera – enfim encontramos um cenário positivo o bas-

tante para sentirmos a confiança necessária para um novo agen-

damento do XI Jogos Fenacef.  

 

Neste informativo, vamos começar a trazer as informações sobre 

nossos novos preparativos: datas, pagamentos, prazos e claro, 

um pouquinho sobre como serão nossos protocolos de segu-

rança. Afinal, estamos confiantes, mas a precaução e cuidado 

seguem em alta! 

 

Já comentei aqui e é a mais pura verdade: a palavra saudade 

nem mais consegue refletir o que estamos sentindo. Só de rever 

as fotos, lembrar dos momentos, das vitórias, das superações e 

tudo mais que os Jogos representam, os olhos já chegam a se 

encher d’água! Então, é ou não é a melhor notícia dos últimos 

tempos? 

 

Espero que esteja tão animado quanto eu e a Comissão para 

essa edição e que honre, junto conosco, a verdadeira afirmação 

de amor pela vida que os Jogos representam.  

 

 

 

 

Edgard Bastos 

Apaixonado pelos Jogos 

Presidente da Fenacef 

CARTA DO PRESIDENTE 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quando será o tão esperado XI Jogos Fenacef 

Novas datas do evento 
 

Para começar, vamos direto à pergunta mais repetida desde o Informativo 3, de abril 

de 2020: quando vai ser? 
 
 

Sabemos do nível de ansiedade em que todos se encontram, por isso, decidimos abrir este informativo 

direto com a resposta. Após analisar os feriados próximos, as disponibilidades dos hotéis e das princi-

pais estruturas desportivas, escolhemos o período de 12 a 17/05/2022 para a realização do XI Jogos 

Fenacef – Fortaleza, 2020. Logo depois do Dia das Mães, mantendo-se, como já deu para perceber, a 

cidade sede original. 

 

Sim, Fortaleza 2020. Veja que estamos falando do adiamento da edição que seria realizada em 2020, 

que estávamos planejando desde 2019. Por isso, não teremos as edições de 2021 nem 2022 dos Jogos. 

Retornaremos a contagem somente em 2023 com a edição XII. 

 

As hospedagens serão como de costume: check-in no dia anterior ao início e check-out no dia posterior 

ao término dos jogos. Ou seja, o período padrão de hospedagem vai de 11 a 18/05/2022, totalizando 

7 diárias. Veja mais à frente neste informativo detalhes sobre as hospedagens. 

 

O sistema do evento será atualizado e em breve já refletirá todas as informações atualizadas. Por isso, 

sugerimos aguardar até que a atualização esteja concluída para continuar cadastrando os participantes. 

Contudo, se preferir, também não há problema em continuar com os registros. Todas as datas serão 

automaticamente atualizadas assim que a organizadora inserir no sistema a nova programação. 

 

 

DIRETO AO PONTO 
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Como tudo funciona 

Regras gerais e novos prazos  
 

Depois desse tempo todo, não faz mal relembrar alguns dos pontos importantes so-

bre a participação nos Jogos, não é mesmo? 
 
 
Para começar, recomendamos a releitura dos informativos anteriores, principalmente as edições 1, 2 e 

3. Se você não tiver acesso, solicite à empresa organizadora por meio do e-mail jogosfena-

cef@esafi.com.br. As regras gerais continuam todas válidas, em especial, o Regulamento Geral e regu-

lamentos específicos das modalidades. Naturalmente, haverá atualizações das datas constantes nos 

regramentos e, logo que possível, serão divulgadas as novas versões. 

 

O mais importante que você precisa saber agora são os prazos de inscrição, pagamento das hospeda-

gens e devolução de apartamentos. Então, já coloca na agenda! 

 

As inscrições, bem como ajustes e substituições poderão ser realizados até 04/04/2022.  

 

Já em relação às hospedagens, devoluções poderão ocorrer somente até 21/03/2022. Depois desse 

dia, os apartamentos não devolvidos deverão ser assumidos pela delegação, arcando com todos os 

custos implicados ainda que não os utilize. Por isso, é importantíssimo que seja observado o prazo 

de devolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETO AO PONTO 

RESUMO DOS PRINCIPAIS PRAZOS 
 

Inscrições no sistema 
04/04/2022 

 

Alterações e substituições  
04/04/2022 

 

Devoluções de apartamentos  
21/03/2022 

 

Quitação dos valores de hospedagens 
25/03/2022 
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Atualizações breves sobre os serviços de hospedagem 

Situação das hospedagens 
 

Mesmo hotéis e quantitativos de apartamentos, mas é preciso atentar para as mu-

danças de datas e atualização das tarifas! 
 
 
As reservas realizadas até o momento da suspensão dos jogos estão garantidas, inclusive períodos 

adicionais (entrada ou saída antecipada) já solicitados por cada delegação. Os hotéis e as quantidades 

de apartamentos que haviam sido distribuídos também permanecem iguais, inclusive com as alterações 

que já haviam sido solicitadas.  

 

Ou seja, retomamos exatamente de onde havíamos parado. A delegação pode conferir no sistema as 

informações atualizadas de hospedagem. Deixamos a seguir, o link de acesso, para o caso de ter 

esquecido: 

 

www.fenacef.org.br/jogos/2020/inscricoes 

 

Como falamos anteriormente, a devolução de apartamentos poderá ser realizada, se necessário, até 

21/03/2022. Lembrando que é possível devolver até 25% da quantidade de apartamentos inicial-

mente distribuídos à delegação (veja a quantidade original de sua delegação no Informativo 2). 

 

Caso haja excesso de apartamentos, comunique o quanto antes à organização pelo e-mail jogosfena-

cef@esafi.com.br. Contudo, lembre-se que apartamentos devolvidos serão distribuídos a outras dele-

gações e deixarão de estar disponíveis à sua associação! 

 

 

HOSPEDAGENS 

http://www.fenacef.org.br/jogos/2020/inscricoes
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Fique atento à atualização das negociações  

Tarifas e pagamento de hospedagens 
 

Basicamente não haverá grandes alterações nas hospedagens, mas é preciso aten-

tar para as mudanças necessárias, especialmente, a atualização das tarifas! 
 
 
Há um ponto muito importante que precisamos tratar: em função das fortes variações inflacionárias 

dos últimos meses, os hotéis tiveram que revisar suas tarifas. Isso se deu porque as negociações haviam 

sido realizadas em 2019! Ou seja, entre a data da negociação e a efetiva realização dos jogos terão 

passado praticamente três anos! Apesar de ser normal que os hotéis reajustem suas tarifas anualmente, 

considerando a parceria firmada e a condição da pandemia, a comissão conseguir negociar com sucesso 

a manutenção da maioria das tarifas, de forma que o impacto para o evento foi menor que 5%. 

 

Apenas para efeito de comparação, de dezembro de 2019 até junho de 2021 o IGP-M, um dos principais 

medidores da inflação no Brasil, apontou uma variação de mais de 44%! 

 

Por isso, as tarifas que anteriormente eram R$ 220 para os apartamentos individuais e R$ 111 por pessoa 

no apartamento duplo, passaram a ser as seguintes: 

 

Tarifa da diária de hospedagem oficial 

Tipo Valor por pessoa 

Individual R$ 230,00 

Duplo R$ 116,00 

 

As novas tarifas serão automaticamente atualizadas no sistema. É importante informar a cada partici-

pante a atualização das tarifas e a eventual necessidade de complementar os pagamentos já realizados. 

 

Novo cronograma de pagamento de hospedagens 
 
Com a remarcação do evento e confirmação das datas de utilização das diárias junto aos hotéis, também 

foi possível agendar um novo cronograma de pagamento, garantindo as reservas dos apartamentos 

junto aos hotéis. 

 

O saldo a pagar dos valores de hospedagem poderá ser quitado pela delegação em até cinco parcelas: 

 

Parcela Ref. Vencimento 

1 Novembro/2021 25/11/2021 

2 Dezembro/2021 27/12/2021 

3 Janeiro/2022 25/01/2022 

4 Fevereiro/2022 25/02/2022 

5 Março/2022 25/03/2022 

 

HOSPEDAGENS 
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Precisamos prever o imprevisível 

Mas e se...? 
 

É claro que apesar do otimismo e da remarcação do evento, a cautela ainda é a re-

gra número um 
 
 

Estamos otimistas? Sim! Os dados e estatísticas disponíveis nos permitem ser. Mas e se o jogo virar e as condições 

mudarem? É claro que não podemos descartar essa possibilidade. Afinal, se tem uma coisa que aprendemos com 

a pandemia é de que pouca coisa de fato está sob nosso controle. 

 

Sabemos bem que toda previsão que envolva 

a pandemia precisa considerar uma margem 

significativa de incertezas. 

 

É por isso que a remarcação dos jogos não sig-

nifica descanso nem desenfreio. Vamos seguir 

altamente vigilantes, acompanhando tudo o 

for divulgado a respeito das condições sanitá-

rias, das restrições aeroportuárias e locais e 

sobre tudo mais que puder intervir na perfeita 

realização dos jogos. E por pior que seja admi-

tir, se for estritamente necessário, a comissão 

está ciente de sua responsabilidade e poderá 

adiar novamente o evento. Repetimos: acredi-

tamos que essa seja uma remota possibili-

dade, mas estaremos prontos para considerá-

la se a situação assim exigir.  

 

 

Nossa resposta à pandemia 

Protocolos sanitários dos Jogos 
 

Sim, essa é uma das certezas que temos. Pela primeira vez, os Jogos adotarão um 

protocolo sanitário, garantindo a segurança de todos os participantes 
 
 

Toda a cautela nessa hora. Por mais que o cenário até maio de 2022 seja otimista, entre as medidas definidas pela 

Comissão para a remarcação dos Jogos está a decisão de se estabelecer protocolos de biossegurança. Serão 

definidas e publicadas a todas as delegações, obrigações complementares que deverão ser seguidas por todos 

os envolvidos: atletas, público, técnicos, arbitragem e equipes da organização.  

 

A Comissão se reunirá no final deste ano, analisará a situação da pandemia e as regulações locais para a realização 

de eventos e definirá os protocolos para cada tipo de participante. Mesmo que à época dos Jogos a cidade de 

Fortaleza já tenha reduzido as medidas de segurança, será mantido um elevado padrão para os Jogos, que envol-

verão, a princípio, a obrigatoriedade do ciclo vacinal completo e a utilização de máscaras. 

 

A ideia é estabelecer medidas que façam com que todos se sintam seguros e possam se concentrar no mais 

importante: a confraternização e o espírito esportivo. 

 

PÉ NO CHÃO 

Café da manhã do 

Holiday Inn Forta-

leza, um dos hotéis 

oficiais do evento 
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Ouvindo, estudando e testando 

Experimentos esportivos 
 

O retorno dos Jogos será marcado por muita emoção e por novos experimentos es-

portivos: o Vôlei de Quadra Feminino e o Futebol de Campo 65+ 
 
 

Todos os anos, vários participantes encaminham opiniões, sugestões e críticas à Comissão dos Jogos. E são todos 

muito bem-vindos. Cada mensagem é avaliada com carinho e cautela e então, é emitido um posicionamento a 

respeito. Infelizmente, algumas das sugestões esbarram em questões logísticas ou orçamentárias e nem sempre 

são viáveis para o contexto dos aposentados ou da Fenacef. 

 

Por outro lado, graças a várias boas sugestões e opiniões, muitas melhorias foram implementadas nos jogos desde 

sua primeira edição. E chegou a hora de testarmos duas delas: o Vôlei de Quadra Feminino e o Futebol de 

Campo 65+. As modalidades seguiriam os regulamentos dos esportes equivalentes, mas com adaptações. 

 

A princípio, a comissão entendeu que seria possível assimilar essas duas modalidades ao rol de disputas dos jogos. 

Contudo, precisamos verificar isso na prática! Essas duas modalidades serão desenvolvidas no XI Jogos Fenacef 

em regime experimental e amistoso – isto é, as disputas serão organizadas em um torneio que não contará com 

premiação em medalhas.  

 

E como vai funcionar? Pois bem, os experimentos terão que ser validados em duas etapas: 

 

1) Interesse geral: a Fenacef convocará todas as delegações para que manifestem interesse em participar do 

experimento e inscrever até uma equipe em cada modalidade teste. Caso haja número suficiente de equipes, 

uma tabela extraordinária será estruturada para o período da noite, sem conflito com as competições oficiais; 

2) Custeio: com as tabelas, a Comissão verificará a viabilidade de realização, considerando custos e infraestrutura 

necessária para o período noturno (arbitragem, quadras, transporte, equipamentos esportivos etc.). Lem-

brando que o limite de atletas das delegações não será ampliado! 

 

Caso a resposta seja positiva em ambas as etapas, a Fenacef comunicará a confirmação dos testes e encaminhará 

as tabelas de disputas experimentais juntamente com as tabelas oficiais dos Jogos. E aí, animado? 

 

  

LABORATÓRIO 
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Esperamos que tenha gostado 

desta edição do Informativo do 

XI Jogos Fenacef 
 

E se ficou alguma dúvida, a organização está sem-

pre à disposição para ajudar:  

 

jogosfenacef@esafi.com.br 

 

Agora é com você! Está na hora de limpar as chu-

teiras, resgatar os uniformes e equipamentos no 

armário e começar a preparação! 

 

Saúde a todos nós e até o próximo informativo! 

 

Diretoria de Eventos 

Fenacef 

Foto: Um Viajante (umviajante.com.br) 
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