
 
 

JOGOS REGIONAIS DO NORTE 2019 – FENAE/APCEF 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Prezados associados, 

Apresentamos mais detalhes sobre os Jogos Regionais do Norte – FENAE/APCEF 2019, 

que serão realizados em Belém/PA, entre os dias 13 e 17 de novembro. Quem ainda não 

se inscreveu poderá fazê-lo preenchendo e assinando a ficha de inscrição disponível no 

site da APCEF/RO, e enviando por e-mail para esporteseculturaapcefro@gmail.com 

A ficha de inscrição também pode ser entregue na secretaria da APCEF/RO ou a um de 

nossos diretores. 

1) TAXA DE PARTICIPAÇÃO: 

O valor a ser pago pelos atletas, abrange parte dos custos decorrentes da organização do 

evento.  

Na opção pela taxa INTEGRAL o atleta garantirá participação no evento (traslados 

aeroporto / hotel / competições, almoços durante o período dos Jogos e toda a estrutura 

do evento), hospedagem em Belém/PA com café da manhã e passagens aéreas Porto 

Velho – Belém (ida e volta). 

Já na opção BÁSICA não estão incluídas as passagens aéreas e o atleta ficará responsável 

por adquiri-las. 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO 

OPÇÃO VALORES INCLUI 

BÁSICA 
R$ 250,00 (em 2x); OU 

R$ 200,00 à vista c/ desconto 

Participação no evento; 

Hospedagem. 

INTEGRAL 
R$ 840,00 (em 2x); OU 

R$ 750,00 à vista c/ desconto 

Participação no evento; 

Hospedagem; 

Passagens aéreas. 

 

2) SUBSÍDIOS: 

Para atletas que não utilizarem passagens aéreas da FENAE/APCEF (optantes pela taxa 

de participação BÁSICA) haverá subsídio no valor de R$ 900,00 a ser repassado ao atleta 

após sua participação efetiva nos Jogos. Não haverá subsídios para hospedagem àqueles 

que optarem por hotel que não seja o da delegação nas condições aqui estabelecidas. 

Para atletas que residem no interior do estado também haverá o reembolso de custos do 

deslocamento até Porto Velho, conforme tabela a seguir. 
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SUBSÍDIOS 

Optantes pela taxa de 

participação BÁSICA: 
R$ 900,00 a ser reembolsado após a participação nos Jogos. 

Atletas que residem 

no interior do estado: 

Valor equivalente às passagens de ônibus do trecho viajado até 

Porto Velho (ida e volta) para o embarque no voo com destino 

a Belém. Reembolso após a participação nos Jogos, mediante 

solicitação do atleta à APCEF/RO. 

 

3) HOSPEDAGEM: 

A delegação de Rondônia ficará hospedada no Hotel Holiday Inn Express Belém 

Ananindeua, localizado à Rod. Br 316 Km 01 – s/nº – Guanabara – Ananindeua/PA. Fone:  

(91) 3346-7800, em quartos duplos (dois atletas por quarto) e com café da manhã incluído, 

no período de 13/11 a 17/11, observando os horários de check-in e check-out do hotel. 

Quando apenas um atleta ocupar o quarto, seja por escolha pessoal ou quando se 

hospedar com familiares/amigos não atletas, haverá cobrança adicional ao atleta pelo 

período, conforme tabela a seguir. Além disso, o atleta ficará integralmente responsável 

por custos e reservas especiais no caso de casal com crianças, camas extras, quartos 

triplos etc, situações a serem combinadas diretamente entre o atleta e o hotel, sem 

participação da APCEF/RO. 

CUSTOS DE HOSPEDAGEM 

Atletas em quartos duplos Sem custo adicional. 

Atleta em quarto individual ou com 

familiares/amigos não atletas 

R$ 450,00 (em 2x); OU 

R$ 400,00 à vista c/ desconto. 

 

4) VOOS: 

TABELA DE VOOS 

IDA: 

Voo 2829/4228 AZUL: Porto Velho – Manaus – Belém.  

Saída de Porto Velho: Quarta-feira 13/11 às 07:00h 

Chegada prevista em Belém: Quarta-feira 13/11 às 12:45h. 

VOLTA: 

Voo 2657 AZUL: Belém – Santarém – Manaus - Porto Velho.  

Saída de Belém: Domingo, dia 17/11 às 19:00h 

Chegada prevista em Porto Velho: Domingo, dia 17/11 às 23:25h. 

Está incluída uma bagagem de mão (até 10kg) por passageiro, observadas as dimensões 

e demais normas vigentes. Bagagens despachadas, marcação de assentos etc serão 

custeados pelo passageiro. 

Voos e horários estão sujeitos a alterações pela companhia aérea por readequação da 

malha aérea ou por motivos de força maior. 



 
 

São poucos os assentos bloqueados para nossa delegação e os mesmos serão reservados 

por ordem de confirmação, realizada por e-mail (esporteseculturaapcefro@gmail.com).  

 

5) PASSAGENS P/ NÃO ATLETAS: 

Caso o atleta deseje levar familiares/amigos, estes poderão viajar junto com o restante da 

delegação, porém, o acompanhante, inclusive crianças, arcará com os valores integrais de 

passagens aéreas (sem subsídios). O acompanhante estará sujeito às mesmas regras e 

políticas de cancelamento válidas para os atletas. 

CUSTOS DE PASSAGENS P/ NÃO ATLETAS 

Acompanhante, inclusive crianças 
R$ 1.600,00 (em 2x); OU 

R$ 1.500,00 à vista c/ desconto. 

 

6) PAGAMENTOS: 

DATAS PARA OS PAGAMENTOS: 

25/09 À vista com desconto ou parcela 1 de 2. 

25/10 À vista sem desconto ou parcela 2 de 2 

Os pagamentos poderão ser feitos por transferência bancária, depósito ou cartão (débito e 

crédito). Pagamento em cartão somente na secretaria da APCEF/RO. Dados bancários: 

CAIXA Ag. 0632 Op. 003 Conta corrente 1117-8 (ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 22.855.233/0001-09). 

No caso de transferência ou depósito o comprovante da transação deverá ser enviado para 

o e-mail esporteseculturaapcefro@gmail.com 

 

7) POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

Cancelamentos com direito a reembolso somente até 31/10/2019, inclusive para os 

acompanhantes. Após este prazo o associado/acompanhante não terá direito a qualquer 

ressarcimento, pois os valores eventualmente reembolsados pelo hotel, companhia aérea 

etc serão utilizados para cobrir outras despesas com multas e demais custos de serviços 

não passíveis de cancelamento (alimentação, traslado, entre outros).  

No caso de cancelamento após esse prazo, também não caberá ao atleta/acompanhante 

o direito de utilização das passagens aéreas e/ou hospedagens para outros fins ou em 

datas alternativas. Nestes casos, passagens e hospedagens serão canceladas e/ou 

remanejadas para outros atletas ou acompanhantes quando possível. 
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8) PARTICIPE! 

Incentive seu colega a praticar esportes e vivenciar essa grande experiência junto a 

colegas atletas de toda a região norte. Caso ele ainda não seja associado APCEF/RO, 

convide-o a se associar para participar. 

O atleta poderá escolher mais de uma modalidade, porém, a efetiva participação nos jogos 

dependerá de: 

a) Confirmação da modalidade, em função do número mínimo de atletas e de times 

para as disputas; 

b) Inexistência de conflito de horários entre as diferentes modalidades. 

Cabe ao empregado solicitar sua liberação junto a seu gestor imediato para participação 

no evento, nos termos do acordo coletivo vigente. Recomendamos que estas tratativas 

sejam realizadas com boa antecedência para melhor organização de todos. 

Acesse o site da APCEF/RO para se manter atualizado sobre o evento: www.apcefro.org.br 

CRONOGRAMA GERAL 

06/09/2019: Prazo final das inscrições. 

07/09 a 30/09/2019: Realização de seletivas (se necessário). 

31/10/2019: Prazo limite para cancelamentos com direito a reembolso. 

13/11/2019: Chegada dos atletas (Belém). 

14 a 17/11/2019: Jogos Regionais do Norte. 

17/11/2019: Retorno dos atletas. 

 

Atenciosamente, 

Diretoria APCEF/RO 

 

http://www.apcefro.org.br/

