
 

Seguimos unidos 
 

Lá em abril, quando olhamos para novembro, parecia haver um ano inteiro de distância. 

Todos pensamos que não seria possível que aquele “problema” durasse tanto tempo. 
Até porque, mesmo no epicentro da COVID-19 ou nos grandes focos, como na Itália, a 
estratégia de contenção começou a mostrar resultados e a nova normalidade foi aos 
poucos se instalando. 
 
Mesmo no cenário mais pessimista imaginado, entendia-se que seria possível, em junho, 
dois meses depois, ter uma boa segurança a respeito dos rumos da pandemia no Brasil. 
Pois eis que nos vemos em julho e o SARS-Cov-2 ainda protagoniza os noticiários. Nem 
mesmo há consenso a respeito do famigerado pico de contaminação. 
 
Em contrapartida, nossa UNIÃO permaneceu. E assim deve seguir, firme, atravessando 
o inimaginável. Contudo, as certezas e as seguranças necessárias para 2020 não vieram. 
E como era esperado, o tempo nos conduziu à decisão necessária a ser tomada. Como 
sempre afirmamos: seguros, responsáveis e coerentes. 
 
Dessa forma, mantendo o que conversamos por meio do último informativo, diante do 
cenário ainda incerto que assola o país, em especial, nossa cidade-sede Fortaleza, resta 
de pé nossa perseverança, que farão acontecer o XI Jogos Fenacef, ainda que em 2021. 
 
Pois essa é a notícia principal desse informativo. Considerando diversas questões, inclu-
indo aí as relações com fornecedores e a necessidade de retomada dos treinamentos, 
mas principalmente, a preservação do valor absoluto da proteção à saúde de todos os 
envolvidos, o XI Jogos Fenacef está oficialmente adiado para maio de 2021, mantendo-
se Fortaleza como cidade-sede. 
 
E como dissemos na carta anterior, não há tristeza aqui. Há o sentimento do dever cum-
prido e da responsabilidade observada. Há a preservação de nossa união, que perfaz a 
grande força de nossa Federação. 
 
Dessa forma, ficam suspensos todos os prazos definidos nos informativos anteriores, 
como de inscrição, modificação de apartamentos etc. 
 

E agora? 
 
Os próximos passos são a escolha, o quanto antes, de uma nova data para os Jogos. Os 
hotéis e vilas esportivas estão ansiosos aguardando nossos contatos para que as novas 
datas sejam definidas. 
Tão logo seja possível tomar tal decisão, todos serão comunicados prontamente. 
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Sobre os hotéis 
 
Desde os primeiros momentos e, especialmente quando da ocorrência da pandemia, os 
hotéis do evento mostraram-se grandes parceiros. Assim sendo, prestando reciproci-
dade e cumprindo com nossa parcela de responsabilidade para com a manutenção dos 
negócios e retomada da economia, manteremos as contratações de apartamentos rea-
lizadas. 
 
Com a nova data do evento, os pagamentos dos serviços de hospedagem seguirão sus-
pensos até o final de 2020.  
 
Os valores pagos até o momento serão mantidos juntos aos hotéis como caução para a 
garantia das vagas e preservação dos preços negociados. Importante frisar que essa 
medida é fundamental, visto que há previsão de grande demanda de eventos e turismo 
prevista para 2021, o que poderia acarretar grande aumento de custos para os serviços 
de hospedagem. 
 
Para os participantes que desejem cancelar, é preciso alertar a respeito da possibilidade 
de haver aumento das tarifas, visto que as tarifas de 2020 só estarão garantidas para 
os quantitativos já contratados. Junto com a definição das novas datas dos jogos serão 
informados as novas datas e prazos para alteração dos apartamentos. 
 

Passagens aéreas 
 
Importante frisar desde o início que se trata, aqui, de uma relação particular entre o 
participante e a agência de turismo ou a companhia aérea, não havendo possibilidade 
de intervenção direta por parte da Fenacef, tendo em vista que em nada poderá intervir 
nessas negociações, uma vez que: 1 - A associação tratou direto com a Agência de Via-
gem;  2 - O associado adquiriu por meio de utilização de pontos e/ ou cartão. 
 
Se o aéreo já tiver sido adquirido, recomendamos nesse momento iniciar a verificação 
das condições de cancelamento da passagem ou das possibilidades de remarcação. 
 
 
 
Anexo ao presente informativo, você vai encontrar a comunicação oficial de adiamento 
do evento, que ajudará nas tratativas junto a todos os serviços que porventura já tenham 
sido contratados.  
 
Mais uma vez, afirmamos nossa presença ao seu lado e desejamos que passe por esse 
momento da melhor forma possível. Aproveite para cuidar dos seus entes queridos, 
ainda que a uma distância segura. 
 
Nos falamos em breve! 
 

Comissão de Eventos Fenacef 


