
 Jogos do Nordeste 2017 – 10ª edição – Aracaju/SE 
 INFORMAÇÕES GERAIS  a) PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS  

 Não haverá a Cerimônia de Abertura dos Jogos com a participação de todas as APCEF 
 As competições iniciarão na tarde do dia 07/09/2017 (quinta-feira, feriado) 
 As competições encerrarão na tarde do dia 09/09/2017 (sábado) 
 A festa de encerramento será na noite do dia 09/09/2017 (sábado) 
 O empregado precisará da liberação da CAIXA apenas no dia 08/09/2017 (sexta-feira)  b) PASSAGENS DE ÔNIBUS  
 Valor individual: R$ 300,00 
 Tempo de viagem: em torno de 16 a 18 horas 
 Saída de Fortaleza, do Clube da CAIXA, às 18:00 do dia 06/09/2017 (quarta-feira) 

o Pedimos que cheguem no Clube da CAIXA, com antecedência, já a partir das 17:00 
o Portanto, será necessário que os empregados saiam mais cedo do trabalho neste dia 
o Previsão de chegada em Aracaju será entre 12:00 e 14:00 do dia 07/09/2017 (quinta-feira) 

 Saída de Aracaju, do Hotel, às 08:00 (após o café-da-manhã) do dia 10/09/2017 (domingo) 
o Previsão de chegada em Fortaleza será entre 00:00 e 02:00 do dia 11/09/2017 (segunda-feira)  c) HOSPEDAGENS  

 Valor individual: R$ 250,00 para 3 (três) diárias em quarto duplo 
 Valor do quarto duplo: R$ 500,00 para 3 (três) diárias com cama de casal ou 2 camas de solteiro 
 Entrada: a partir das 12:00 do dia 07/09/2017 (quinta-feira, feriado) 
 Saída: até as 12:00 do dia 10/09/2017 (domingo) 
 A APCEF/CE precisará quitar todas as hospedagens até o dia 09/07/2017 (60 dias antes)  d) CAFÉ DA MANHÃ DA DELEGAÇÃO  
 O valor da hospedagem foi acertado com o Hotel sem o café-da-manhã 
 O valor do café-da-manhã foi acertado com o Hotel a R$ 16,00 por pessoa da delegação por dia 
 Total de pessoas da delegação = 125 (110 atletas + 9 da comissão técnica + 6 diretores)  e) COMISSÃO TÉCNICA  
 Total: 9 (nove) pessoas 

o 3 (três) pessoas de apoio: Tati, Fran e mais outra pessoa 
o 6 (seis) treinadores para as 7 (sete) modalidades coletivas (o treinador do Futsal Feminino é o mesmo treinador do Futebol Soçaite Masculino Livre)  f) DIRETORES DE ESPORTES  

 Serão (quatro) diretores: Ricardo Lessa, Adriano Gadelha, Péricles Bessa e Alexandre Pinheiro 
 A APCEF/CE repassa uma ajuda de custos para diretor, para custos de passagens, hospedagens e outros  g) DIRETORES DA CAPITAL E DO INTERIOR  
 Até, no máximo, outros 6 (seis) diretores da APCEF/CE 
 A APCEF/CE repassa uma ajuda de custos para diretor, para custos de passagens, hospedagens e outros  h) INSCRIÇÕES  
 Preencher a Ficha de Inscrição e enviar para a APCEF/CE até o dia 31/05/2017 (quarta-feira) 
 Poderão ser aceitas inscrições após a data acima, em caráter de exceção, porém a inscrição deverá ocorrer antes do início da seletiva da modalidade não coletiva que o empregado desejar participar, e no caso das modalidades coletivas, a inscrição deverá ocorrer quando da participação do empregado no primeiro treino 
 Todo empregado filiado à APCEF/CE até o dia 30/04/2017 poderá participar dos Jogos 
 Não será autorizada a participação de empregado não-filiado ou filiado após o dia 30/04/2017 
 A inscrição do atleta não garante a sua participação nos Jogos, que fica condicionada à sua aprovação nas seletivas das modalidades não coletivas (Natação, Atletismo, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Voleibol de Praia, Canastra, Sinuca, Damas, Dominó e Xadrez) ou à sua convocação pelos treinadores no caso das modalidades coletivas (Futebol Livre e Master, Futsal, Voleibol de Quadra e Basquetebol)  i) MODALIDADES E VAGAS  
 A delegação poderá inscrever até 110 (cento e dez) atletas, e as vagas para cada modalidade foram inicialmente assim planejadas, com 108 (cento e oito) atletas, podendo ser ajustadas através de remanejamentos entre modalidades, 
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conforme a adesão (ou não adesão) de atletas em cada modalidade, e também conforme a necessidade de cada modalidade e a estratégia da APCEF/CE (caberá ao Presidente da APCEF/CE e à sua Diretoria de Esportes, decidirem) em buscar o melhor resultado geral nos Jogos, até porque ainda temos 2 (dois) vagas para decidir/destinar para qualquer modalidade:  
MODALIDADE VAGAS 

Futebol Soçaite Masculino Livre 13 
Futebol Soçaite Masculino Máster 13 

Futsal Masculino 9 
Futsal Feminino 9 

Voleibol de Quadra Masculino 9 
Voleibol de Quadra Feminino 9 

Basquetebol Masculino 9 
Natação Masculino 5 
Natação Feminino 5 

Atletismo Masculino 5 
Atletismo Feminino 5 

Voleibol de Praia Masculino 2 
Voleibol de Praia Feminino 2 
Tênis de Campo Masculino 2 
Tênis de Campo Feminino 2 

Canastra 2 
Dominó 2 

Tênis de Mesa Masculino 1 
Tênis de Mesa Feminino 1 

Sinuca 1 
Damas 1 
Xadrez 1 

TOTAL DE ATLETAS/VAGAS 108 
 j) SELETIVAS  

 As datas das seletivas das modalidades não coletivas (Natação, Atletismo, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Voleibol de Praia, Canastra, Sinuca, Damas, Dominó e Xadrez) serão divulgadas até o dia 04/06/2017 (domingo), com previsão de realização de todas as seletivas durante o mês de Junho/2017 
 No caso das modalidades coletivas (Futebol Livre, Futebol Master, Futsal, Voleibol de Quadra e Basquetebol), os treinadores observarão os atletas nos treinos programados e até o final de Julho/2017 eles divulgarão a relação de atletas selecionados, de acordo com a quantidade de vagas disponibilizadas para cada modalidade 
 Confira os dias, horários e locais dos treinos das modalidades coletivas:  VÔLEI FEMININO Clube da Caixa - Segunda e Quarta das 19h30 às 21h e Sábado das 8h às 10h  FUTSAL FEMININO Clube da Caixa - Segunda e Quarta das 21h às 22h30 e Sábado das 11h às 13h  BASQUETE MASCULINO Clube da Caixa - Quinta das 21h às 22h30 e Sábado das 13h às 15h  VÔLEI MASCULINO Clube da Caixa - Terça das 21h às 22h30 e Sábado das 15h às 17h  FUTEBOL SOÇAITE LIVRE E MASTER Clube da Caixa - Terça das 19h às 22h, com jogos/treinos na Quinta de 19h às 22h e no Sábado entre 8h e 12h  FUTSAL MASCULINO Ginásio Aécio de Borba – Segunda e Quarta das 21h às 22h30  k) CUSTOS PARA ATLETAS  
 R$ 450,00 por cada atleta, no máximo, a serem pagos à APCEF/CE 

o R$ 300,00 – passagens de ônibus (só se for utilizar o serviço de transporte “ônibus”) 
o R$ 150,00 – hospedagens (só se for utilizar o serviço de hospedagem no hotel da delegação) 

 R$ 600,00 por cada acompanhante, no máximo, a serem pagos pelo atleta à APCEF/CE 
o R$ 300,00 – passagens de ônibus (só se for utilizar o serviço de transporte “ônibus”) 
o R$ 250,00 – hospedagens (só se for utilizar o serviço de hospedagem no hotel da delegação) 
o R$ 50,00 – café-da-manhã (só se for utilizar o serviço de hospedagem no hotel da delegação) 

 Formas de pagamento: 
o Através de Cheque ou Autorização para Débito em Conta (na própria Ficha de Inscrição) 
o O custo total do atleta pode ser parcelado em até 3 (três) vezes para 20/mai, 20/jun e 20/jul 
o O prazo máximo para quitação do custo total é o dia 20/07/2017 (quinta-feira) 

 Caso o atleta, por quaisquer motivos, não for aos Jogos, todos os valores já pagos serão devolvidos    


