
 

 
 
 

NOTA OFICIAL Nº 106/2013 
 
I.  Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo de Juvenis 

30 de agosto 1 1ª de setembro de2013, Fortaleza, CE 

  
Confirma-se a realização do evento em referência na data e local indicados, com as 
seguintes informações complementares:  
 
Regulamento: já enviado anteriormente.  

  
Programa-Horário: encaminha-se em anexo, elaborado pela Federação Cearense de 

Atletismo.  
 

 Local:  Estádio de Atletismo da UNIFOR - Universidade de Fortaleza 
  Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz  
  Fortaleza -CE   

  
Congresso Técnico: será realizado no dia 30 de agosto de 2013, às 15.00 horas no 
seguinte local: 
 
Universidade de Fortaleza 

 Sala EA1 junto a pista de Atletismo da Unifor. 
 
Hospedagem e Alimentação: por conta dos participantes, conforme definido entre a 
Federação Cearense de Atletismo e as demais participantes. Abaixo, publica-se as 
informações recebidas da FCAt sobre este tema: 
 

 Opção 01 - Hotel SESC Iparana, localizado na Praia de Iparana s/n, na cidade de 
 Caucauia-CE, telefone (85) 3318-4949. O número total de  vagas é 130. O valor por 
 pessoa para todas as diárias será de R$ 75,00. A entrada deverá ser na sexta- feira dia 30 
 de agosto às 12:00 horas, e a  saída  deverá ser no domingo às 14:00 horas.  Todos os 
 hospedes do hotel terão direito ao café da manhã, almoço e jantar. No valor da  estadia já 
 estão inclusas as refeições até domingo. 
 OBS. Já estão reservadas 93 vagas para algumas delegações que entararm em contato 
 solicitando, restam apenas 37 vagas para o hotel. 

 
 Opção 02 - Colegio Militar de Fortaleza, localizado na AV. Santos Dumond, nº 480. 

 Contato temporário prof. Jerry telefone (85) 99987845. Horário de entrada 12:00 horas do 
 dia 30 (sexta-feira) e a  saída domingo  dia 01 de setembro a tarde.  
 
 Opção 03 - Colegio José Carlos de Pinho, localizado na rua Luiza Miranda Coelho, nº 
 595. Bairro Luciano Cavalcante, proximo da Unifor. Contato temporário Prof. Jerry  telefone 
 (85) 99987845. O horário de entrada será as 17:00 horas do dia 30 de agosto e a saída 
 deverá ser  domingo dia 01 de setembro a tarde. 
 OBS: Os atletas que ficarão nesta escola deverão se dirigir direto para a Unifor      
 
 As delegações que ficarão alojadas nas escolas, devem trazer roupas de cama, talheesr, e 
 copos. 
 



 

 Locais das refeições das delegações com o endereço completo, nome do responsável, 

 telefones de contato: 
 As refeições serão custeadas pelas delegações, portanto,em pesquisa realizada, a melhor 
 cotação de preços foi a compra de quentinhas para o almoço e o jantar. Para o café da 
 manhã uma panificadora fará a entrega nos locais de alojamento. O custo para as três 
 refeições por dia será de R$18,00 por pessoa, totalizando R$ 54,00 nos três dias. caso 
 alguma delegação for querer café da manhã na sexta deve nos avisar com antecedencia 
 para podermos providenciar junta a panificadora.  
 Lembramos que só precisarão deste serviço as delegações que ficarem hospedadas nas 
 escolas.  
 
 Os contatos dos fornecedores entregaremos quando as delegações chegarem.  
 

- INSCRIÇÕES: devem ser realizadas pelas federações interessadas através do 

preenchimento das fichas de inscrição que sem em anexo, as quais devem ser enviadas 
para o e-mail anderson@cbat.org.br, ATÉ AS 18.00 HORAS DO DIA 23 DE AGOSTO DE 
2013 (SEXTA-FEIRA). 
 
- Chegada das Delegações em Fortaleza: as delegações que chegarem em Fortaleza de 
ônibus e que irão para o hotel, devem se dirigir diretamente para Iparana, ou entrar em 
contato com o Jerry pelo telefone (85) 99987845, para receberem as instruções. 
Lembrando que a entrada no hotel e as 12:00 horas. 
 

 As delegações que ficarem nos Colégios deverão vir diretamente para a Unifor, 
 onde providenciaremos um guia para levá-los para as escolas. 
 

 
 

São Paulo, 21 de agosto de 2013 
 
 
 

Martinho Nobre dos Santos 
Superintendente Técnico 

 


