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Jogos da
Fenae 2014
No ano da “Copa das Copas”,
mais de 2 mil empregados
da Caixa disputam os
“Jogos dos Jogos”

Sensação de
dever cumprido
e disposição
para continuar
melhorando
A décima primeira edição dos Jogos da Fenae foi a maior
e melhor já promovida. O resultado é fruto da preparação,
durante mais de um ano, dos organizadores, das delegações e
dos atletas. No caso dos competidores e das Apcefs, o sucesso
é aferido por meio de tempos, gols, cestas, pontos, medalhas
e troféus. Já para quem faz tudo funcionar fora das piscinas,
quadras, campos e pistas, o prêmio é saber que tudo deu certo.
Foi nos Jogos de Vitória (ES), em 2012, que a Federação
assumiu toda a organização do evento. Um grande desafio!
O aprendizado de dois anos atrás foi fundamental para os
acertos de 2014. Assim como o apoio da anfitriã Apcef/GO e
dos patrocinadores PAR Corretora de Seguros e Caixa Seguros.
Agora, é hora de avaliar o que pode melhorar para a próxima
edição. Disposição é o que não falta para, juntos, realizarmos
mais uma grande competição em 2016.
Essa edição especial da revista Fenae Agora reúne várias
informações sobre os Jogos da Fenae de Goiânia (GO), como
histórias, resultados, depoimentos e imagens. Outros materiais,
como boletins e vídeos, podem ser consultados no site da
Federação e nas redes sociais. A Apcef/DF foi a grande campeã,
a exemplo do que ocorreu em 2012. Mas, no final, todos que
participaram dessa grande festa do esporte podem se considerar
vencedores.
A Fenae parabeniza os quase 2.200 atletas e agradece a todos
que contribuíram, direta ou indiretamente, para o êxito do
evento. Mais uma vez, os Jogos da Fenae cumpriram o objetivo
principal, o de proporcionar momentos de confraternização e
de bem-estar à categoria. Os preparativos para a 12ª edição, em
2016, já começaram. Até lá!
Boa leitura!
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Integração entre bancários da
Caixa é a marca dos
Jogos da Fenae 2014!
Essa foi a primeira edição
dos Jogos da Fenae com
Jair Pedro Ferreira à frente
da Federação. E ele fez
questão de participar
de cada momento.
Acompanhou várias
partidas nas arquibancadas,
se surpreendeu com o
nível técnico dos atletas
e prestigiou todas as
premiações. Nessa
entrevista, o presidente da
Fenae destaca a importância
do evento, lembra o desafio
que é organizá-lo e pede
que as Apcefs sejam
mais valorizadas pelos
empregados da Caixa.

Fenae Agora

A primeira edição dos Jogos
da Fenae ocorreu em 1987.
Ou seja, é um evento que já
se consolidou no âmbito dos
empregados da Caixa. Qual a
importância dessa competição?
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Jair

A missão da Fenae é defender
os direitos do pessoal da Caixa
e promover o bem-estar, por
meio de ações esportivas,
culturais e sociais. Os Jogos da
Fenae são fundamentais para
cumprirmos esse objetivo. A
vida do bancário não pode estar
restrita ao trabalho na agência, e
a competição estimula a prática
de atividade física. E aí entra um
parceiro importante: a Apcef. É
nas 27 Apcefs do País, cada dia
melhores, que os empregados
da Caixa nadam, correm e
jogam futebol, vôlei e basquete.
Além disso, os Jogos da Fenae
promovem uma integração
entre pessoas de todas as
partes do Brasil. São milhares de
experiências profissionais e de
vida compartilhadas durante o
evento.

FA

Os Jogos da Fenae não foram
realizados em 1992 e 1993 e
também entre 1999 e 2003. O
que aconteceu nesses períodos?

Jair

Foram anos de muitas
dificuldades. Antes de 2003, a
realidade entre os empregados
da Caixa foi de demissões,
arrocho salarial e perda de
direitos. Naquela época, o

movimento associativo se
enfraqueceu. Conseguimos
realizar algumas edições dos
Jogos. Mas, por alguns anos,
as poucas forças que tínhamos
foram usadas para garantir
os direitos mais básicos da
categoria. Entre 1999 e 2002,
por exemplo, a luta foi para
evitar a privatização da Caixa.

FA

A presença de famílias, muitas
com crianças, foi destaque
nessa 11ª edição dos Jogos
da Fenae. Como você vê essa
questão?

Jair

Também fiquei impressionado
com a quantidade de
famílias, principalmente nas
dependências do SESI, onde
a maioria das modalidades
foi disputada. Isso reafirma a
importância da competição.
Como o interesse em
participar aumenta a cada
edição, as pessoas estão se
programando para estarem
juntas nesses momentos
de emoção e adrenalina.
Uma coisa que ajuda é que
divulgamos, com um ano de
antecedência, a próxima sede.
Espero que mais famílias
possam prestigiar os Jogos da
Fenae de 2016.

FA

Você acompanhou, nas
arquibancadas, várias partidas
em Goiânia. Como avalia o nível
técnico dos atletas?

Jair

O nível técnico tem aumentado
a cada edição. Essa, inclusive,
é uma constatação do nosso
diretor de Esportes, Paulo
Cesar Cotrim. Os competidores
têm se preparado com muita
seriedade. E aqui vale registrar
novamente a importância das
Apcefs, e dos empregados da

Caixa estarem associados a uma
delas. As associações estaduais
levam muito a sério os Jogos da
Fenae e têm investido cada vez
mais na preparação.

FA

Nos Jogos de 2012, em Vitória
(ES), a Fenae assumiu toda a
organização do evento. Como foi
essa experiência agora em 2014?

Jair

Aprendemos muito com
a experiência de 2012 e
corrigimos erros nessa 11ª

edição. Claro que ainda há
no que melhorar. Organizar
uma competição desse porte,
a maior promovida por uma
entidade e com trabalhadores
de uma mesma empresa,
sempre será um desafio. Em
Goiânia, foram 21 hotéis,
quase 17 mil diárias, 30 ônibus
para transportar os atletas, 10
toneladas de alimentos e 350
pessoas na equipe de apoio.
Aproveito para parabenizar
todos os empregados da Fenae,
que vestem a camisa e colocam
a mão na massa. A dedicação
de cada um, somada ao
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planejamento que temos feito,
foi essencial para o sucesso dos
Jogos da Fenae de 2014.

FA

Os Jogos da Fenae contam com
o patrocínio da PAR Corretora
de Seguros e da Caixa Seguros.
Qual a importância desse
apoio?

Jair

Essa parceria é fundamental. Os
Jogos da Fenae são um projeto
ambicioso da Federação, que
demanda investimentos de
grande monta. Sem esse apoio,
não teríamos condições de
promover o evento. Mas o
apoio da PAR Corretora e da
Caixa Seguros não se resume
aos recursos financeiros. As
duas empresas participam
ativamente da competição. Em
nome da Fenae, agradeço muito
aos nossos patrocinadores.
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FA

A pesquisa que foi feita com os
atletas após os Jogos da Fenae
mostrou que a maioria ficou
satisfeita ou muito satisfeita. O
que achou do resultado?

Jair

Recebi os dados com muita
alegria. É gratificante saber
que todo o nosso trabalho foi
bem avaliado pelos atletas,
que são a razão de existir dos
Jogos da Fenae. Na reunião
do Conselho Deliberativo
Nacional (CDN) que fizemos
em setembro, os presidentes
das Apcefs também fizeram
uma análise positiva. Claro que
tivemos alguns problemas. Mas
a equipe da Fenae está ciente
do que precisa melhorar e não
vai medir esforços para agradar
ainda mais na edição de 2016.
Esse feedback dos participantes
é muito importante.

FA

Como a Caixa ajuda na
realização dos Jogos da Fenae?

Jair

A Caixa libera os empregados
para a participação no evento,
ou seja, eles ficam dispensados
de marcar o ponto. Importante
enaltecer também os colegas
que, no período dos Jogos,
suprem a falta daqueles que
estão competindo. Sem essa
ajuda, nada seria possível,
porque o dia a dia nas unidades
do banco precisa continuar.

FA

Qual o seu recado para os
empregados da Caixa que estão
com planos de disputar os Jogos
da Fenae de 2016?

Jair

Preparem-se bastante, porque
será uma edição com nível
técnico ainda mais elevado.
Vale lembrar que só pode
participar dos Jogos da Fenae
quem é associado a alguma
das 27 Apcefs do País. Por
isso, aproveito para ressaltar a
importância de valorizarmos e
fortalecermos as associações.
Associar-se e participar do dia
a dia da entidade é o primeiro
passo. Até 2016!

Que tal começar
2015 com uma
folga no bolso?

Só com os Convênios da Fenae
você pode presentear da mãe ao
cunhado com descontos exclusivos

Conﬁra condições e empresas participantes em www.fenae.org.br/convenios.
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Edição 2014 dos
Jogos da Fenae
foi a melhor de
todos os tempos
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Bancários
atletas deram
um show nos campos,
quadras, piscinas e pistas, em
Goiânia (GO). Planejamento
e dedicação da Fenae e das
Apcefs são fundamentais
para o sucesso
do evento
A cidade de Goiânia (GO) foi
palco da maior edição dos Jogos
da Fenae. De 16 a 23 de agosto,
o evento esportivo - o maior do
país realizado por uma entidade e
com trabalhadores de uma mesma
empresa - mobilizou 2.157 atletas
empregados da Caixa e cerca de
500 acompanhantes e visitantes.
Foram oito dias de muitas disputas,
mas também de muita emoção
e confraternização. Os bancários
atletas, que também podem ser
chamados de atletas bancários,
deram um show nos campos,
quadras, piscinas e pistas.
“No ano da ‘Copa das Copas’,
temos orgulho de ter promovido os
‘Jogos dos Jogos’. Essa 11ª edição
foi, sem dúvida, a maior e melhor.
Graças aos esforços de todos da
organização e, sobretudo, dos
atletas, o sucesso foi absoluto”,
comemora o diretor de Esporte
da Fenae, Paulo Cesar Cotrim. Ele
acrescenta: “o nível da competição
mostrou que as delegações se
prepararam muito. Tivemos
esse ano o maior número de
confrontos, que foram destaque
pela qualidade”. No total, 25
modalidades foram disputadas pelas
27 delegações.
O presidente da Fenae, Jair
Pedro Ferreira, também destaca o
êxito dos Jogos da Fenae 2014. “O
apoio da anfitriã Apcef/GO e dos

patrocinadores PAR Corretora e
Caixa Seguros foi fundamental.
A Federação vê nos Jogos uma
importante ferramenta para
cumprir a missão de defender os
direitos e promover o bem-estar
do pessoal da Caixa. Eles são
planejados e realizados, a cada
dois anos, para os empregados
do banco. É muito bom ver que
a categoria acredita nesse belo
evento. Que venha a edição de
2016”, afirma.

E por falar em
planejamento, esse é um
dos segredos para o sucesso
dos Jogos da Fenae. Tudo
começa muito, muito antes
da Cerimônia de Abertura.
“Assim que termina uma
edição, já começamos a
pensar na próxima, avaliando
tudo que deu certo e o
que precisa melhorar”, diz
Fabiana Matheus, diretora
de Administração e Finanças
da Fenae e que integra a
Comissão Organizadora. Só
na capital goiana, para se ter
uma ideia do desafio, foram
16.900 diárias em 21 hotéis,
10 toneladas de alimentos,
30 ônibus fretados, 26
troféus e 546 medalhas.
O valor total investido foi
superior a R$ 7 milhões.
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Emoção do
começo ao fim

Famílias
na torcida

A emoção tomou conta de todos já na
Cerimônia de Abertura. As torcidas animadas
fizeram um espetáculo a parte, enquanto
atletas de todo o País desfilaram com as
bandeiras dos estados. Os corações bateram
ainda mais forte durante o juramento,
comandado por Jorge Luiz de Carvalho
(Apcef/GO), e no acendimento da pira pelo
casal Nelso de Matos (Apcef/SC) e Edilene
de Oliveira (Apcef/MA). “Muito obrigado
à Fenae e aos presidentes das Apcefs por
terem acredito em Goiânia”, declara a
presidente da Apcef/GO, Vera Leão.
Apesar das rivalidades, a alegria foi a marca
dos sete dias de disputas. E, claro, da festa
de encerramento da edição 2014 dos Jogos
da Fenae. Foi quando foram conhecidas as
delegações campeãs de cada modalidade e a
campeã geral, que foi a Apcef/DF.

O número de bebês e crianças no SESI Antônio
Ferreira Pacheco, principal local das provas em
Goiânia (GO), chamou a atenção e reforçou o clima
família dos Jogos da Fenae. Foi o caso de Mariana, de
apenas três meses. Enquanto a mãe Maria Fernanda
Wildenberg defendia as equipes de voleibol e da
natação da Apcef/SP, o pai Daniel Cunha cuidava da
filha. “Eu não quis perder a oportunidade deste
evento enorme. Como ele pôde tirar férias para ir
junto a gente correu atrás”, conta Maria Fernanda.
Já o casal Maria Luiza da Fonseca e Horário
Albuquerque Carvalho tiveram que se desdobrar
um pouco mais. Isso porque os dois competiram
pela Apcef/RN, ele no basquete e ela no futsal e
no atletismo, e levaram o filho caçula Miguel, de
apenas dois anos. “A reunião das modalidades em
um mesmo local ajuda bastante, como também a
divulgação da sede com grande antecedência. Vale
muito a pena participar”, avalia Maria Luiza.

Próxima
edição
A 12ª edição dos Jogos da Fenae
será realizada em 2016. A sede só
será conhecida no próximo ano. Mas,
sem dúvida, a preparação dos atletas
já começou. “Em 2015 acontecem
os Jogos Regionais, realizados
pelas associações estaduais e
patrocinados pela Fenae. É mais uma
oportunidade para os empregados
da Caixa que são associados às
Apcefs mostrarem talento Brasil
afora”, lembra o diretor de Esportes
Paulo Cesar Cotrim.
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Patrocinadores contribuem para o
sucesso dos Jogos da Fenae em Goiânia
Além de recursos financeiros, PAR
Corretora de Seguros e Caixa Seguros
engrandeceram o evento com atuação em
um belo estande montado no SESI Antônio
Ferreira Pacheco. Parceria com a Fenae é
destacada pelas duas empresas

M

ontado às margens da lagoa do SESI
Antônio Ferreira Pacheco, o Espaço
Exclusivo foi um dos destaques dos Jogos
da Fenae 2014. Nele, os atletas
e seus acompanhantes tiveram
acesso a massagem, isotônico,
água e sofá para descanso,
além da oportunidade de
contratar produtos e serviços
nas áreas de seguro e
previdência. A distribuição de
brindes também movimentou
o local durante os seis dias em
Goiânia.
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O grande estande foi a aposta - de sucesso - da
PAR Corretora de Seguros e da Caixa Seguros,
que mais uma vez patrocinaram o evento. Nesta
11ª edição, elas aportaram R$ 2 milhões e R$
1 milhão, respectivamente. “Trata-se de uma
parceria essencial para o sucesso dos Jogos, que
em 2014 demandaram investimentos de mais de
R$ 7 milhões. Mas essa importância vai muito
além dos recursos financeiros. A atuação ali, no
dia a dia, engrandeceu muito a competição”,
afirma o presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira.
Segundo João Silveira, diretor
executivo da PAR Corretora
de Seguros, os Jogos da Fenae
de 2014 reforçaram ainda
mais a parceria com a Fenae.
“Incentivar esse grandioso
evento, que proporciona a
confraternização de tanta
gente em prol do esporte e
da qualidade de vida, é muito
positivo. A organização foi

impecável. Estaremos juntos
na 12ª edição e nas demais
iniciativas da Federação. Essa
parceria é, inclusive, uma forma
de retribuirmos o apoio que os
empregados da Caixa nos dão
durante todo o ano na venda de
seguros”, diz.
Também para a Caixa Seguros,
o patrocínio dos Jogos da Fenae 2014 foi
uma iniciativa importante. A empresa
avalia que o movimento no Espaço
Exclusivo surpreendeu, momento em foi
divulgada a Família de Produtos Exclusivos.
Mas o mais positivo, segundo a Caixa
Seguros, é a oportunidade de participar
de um grande evento, que promove a
integração entre os empregados da Caixa
de todos o País.
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Distrito Federal é
bicampeão dos Jogos da Fenae

C

om um total de 756 pontos,
o Distrito Federal conquistou
o bicampeonato nos Jogos da
Fenae 2014. O título foi comemorado
com muita emoção por atletas e
dirigentes da Apcef/DF. “O campeão
voltou, o campeão voltou”, gritaram
os membros da delegação durante
a cerimônia de entrega dos troféus.
A associação se destacou em várias
modalidades, como no futsal masculino,
futebol society livre, futebol society
máster, vôlei de praia masculino, tênis
de mesa masculino e natação absoluto
masculino, entre outras.
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“Batemos um recorde de
pontuação. O nosso sucesso é
a soma dos resultados de todos
os atletas. Ou seja, todas as
modalidades foram importantes
para sermos campeões gerais”,
ressalta o presidente da Apcef/DF,
Antônio Carlos Alves, o Kaká.
Em 11 edições dos Jogos da Fenae,
a Apcef/DF já ganhou cinco títulos:
1989, 2006, 2008, 2012 e 2014.
Para Kaká, esse sucesso é fruto
da dedicação dos coordenadores
de modalidades, que auxiliam a
Diretoria em todo o planejamento

de convocação, seleção e
treinamentos. “Nós temos uma
equipe na área de esporte que
presta todo o apoio logístico aos
atletas. Também procuramos
disponibilizar as melhores
condições de treinamento,
fornecendo material e instalações
adequadas e contratando
treinadores de reconhecida
capacidade técnica”, enfatiza.
Uma das modalidades em que
o DF se destacou esse ano foi
a natação absoluto masculino.
Leandro Oliveira Álvares, que
participou pela primeira vez dos
Jogos da Fenae e ganhou três
medalhas de ouro (nado peito,
borboleta e revezamento 4x50) foi
um dos responsáveis pelo ótimo
resultado. “Foi uma experiência
incrível e é um momento especial,
de confraternização entre os
atletas”, ressalta.

Classificação
A delegação do Paraná foi a vice-campeã dos Jogos Fenae 2014,
com 492 pontos, o que representou um avanço em relação à edição anterior, quando a associação paranaense ficou uma posição
abaixo. O Rio Grande do Sul, com 452 pontos, ficou em terceiro,
seguido por São Paulo (434 pontos) e Minas Gerais (383 pontos).
O campeão dos Jogos da Fenae não é definido apenas pelas
conqusitas das medalhas, mas pela pontuação geral obtida nas
modalidades coletivas, individuais e de duplas. Segundo o regulamento geral da competição, pontuam as Apcefs que ficam do
primeiro ao oito lugar. As modalidades coletivas têm peso maior.
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Rio Grande do Sul é campeão
geral do atletismo masculino
Os gaúchos ficaram com o troféu de
campeão do atletismo masculino nos
Jogos da Fenae 2014. César Machado Cabral,
que ganhou duas medalhas de ouro, na corrida
rústica 5 Km e nos 1.500 metros, foi um dos
destaques. O outro foi Luis Paulo Centeno,
medalhista de ouro no salto em distância e nos
200 metros rasos. As delegações do Paraná e
de Minas Gerais conquistaram o segundo e o
terceiro lugar, respectivamente, na classificação
geral da modalidade.

ATLETISMO MASCULINO
Classificação final
100m Rasos

1º
2º Filipe Camara - PE
3º Claudio Boechat - AM

Helder Fontenelle - DF

400m Rasos

200m Rasos

1º
2º Ronilson Barbosa - PB
3º Bruno Souza Cabral - AM
Luis Paulo Centeno - RS

1.500m Rasos

1º
1º
Joao
Cunha
Azevedo
PE
2º
2º Gustavo Luis F. Leal - MG
3º José Erivan Araujo - AC 3º Joao Cunha Azevedo - PE
Ronilson Barbosa Dias - PB

Cesar Machado Cabral - RS

Revezamento 4x100m

1º
2º Joao/Jorge/Wiliam/Hugo - GO
3º Jamir/Mauricio/Sydney/Adriel - SC

Severino/Kacio/Justiniano/Filipe - PE

Salto em Distância

1º
2º Claudio Boechat - AM
3º Filipe Camara - PE

Luis Paulo Centeno - RS
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CORRIDA RÚSTICA MASCULINO
Classificação final
5Km - 18 a 30

5Km - 31 a 40

1º
1º
2º Gustavo de M. Xavier - MG 2º Celso Luiz Benitez - SC
3º Djalma R. de Castro - CE 3º Thiago Augusto Pinto - PR
Cesar Machado Cabral - RS

5Km - 41 a 50

João C. de Azevedo - PE

5Km - 51 acima

1º
1º
2º Emilio Carlos de Souza - SP 2º Josicely S. do Rosário - BA
3º Carlos Alberto Guerra - MG 3º Luciano Lopes Pinto - MG
Nelso F. de Matos - SC

Herivelto C. Martins - PR

10Km - 18 a 30

10Km - 31 a 40

10Km - 41 a 50

10Km - 51 acima

1º Gustavo Luis F. Leal - MG 1º Alexsandro Pereira - MS
2º Tiago C. De Andrade - PR 2º Daniel Mann Sotto - PR
3º Dino Enzo Medeiros - RN 3º Jose Roberto de Assis - MG
1º Ismael Pereira - PR
1º Ivan Lúcio Dos Santos - AL
Jorge
L.
De
Carvalho
GO
2º
2º Jose A. Dantas Ferreira - PB
3º Arival De Morais - BA 3º Adilson Johann - RS
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Apcef Santa Catarina leva
o ouro no atletismo feminino
Com uma equipe formada por
atletas veteranas e novatas, as atletas
catarinenses superaram as adversárias nas
disputas do atletismo e asseguraram o título
de campeã para a Apcef/SC. Um dos destaques
da delegação foi a atleta Carla de Almeida que
conquistou o ouro nos 200 metros rasos e a
prata nos 100 metros. A Bahia, primeira colocada
nos Jogos da Fenae de 2012, ficou em segundo
lugar, e o Paraná obteve a terceira colocação.

CORRIDA RÚSTICA FEMININA
Classificação final
5Km - 18 a 30

1º Carla de Almeida - SC
2º Andrea F. Pereira - GO
3º Thaysa P. Taveira - MS
5Km - 41 a 50

5Km - 31 a 40

1º Celeida Silva - BA
2º Fernanda de Avila - SC
3º Leila D’almeida - PI
5Km - 51 acima

1º Eleusa Maria Costa - BA 1º Elza Vergopolim - SP
2º Gislene Meire - DF
2º Soeli Kooper - RS
3º Adriana Banhos - RN
3º Mariangela Motta - MG
10Km - 18 a 30

1º
2º Debora Cristina - MS
3º - - - - - - - -

Maira Seiço Gama - SP

10Km - 41 a 50

10Km - 31 a 40

1º
2º Maria das Dores - SP
3º Fabiana Leal - SC
Valquiria Bastos - PR

10Km - 51 acima

1º
1º
Elma
Lucia
Barbosa
SC
2º
2º Lenice Ferelli Maia - PR
3º Vania Ferreira - PE
3º Maria Eleni Borges - BA
Lucia Fatima - MG

Salto em Distância

1º
2º Paula P. Mirand - DF
3º Marild Alves - MS

Liane Margarete - PR
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Bernardete Minete - ES

ATLETISMO FEMININO
Classificação final
100m Rasos

200m Rasos

1º
1º
2º Carla D. Almeid - SC
2º Paula P. Mirand - DF
3º Sônia Regina Teixeira - BA 3º Monique Gondim - RJ
Paula P. Mirand - DF

400m Rasos

1º Celeida Silva - BA
2º Leila D’Almeid - PI
3º Fernand D. Avila - SC

Carla D. Almeid - SC

1.500m Rasos

1º Elza Vergopolim - SP
2º Fabiana Leal - SC
3º Ioleid Carvalho - BA

Revezamento 4x100m

1º Valquiria/Liane/Regina/Miriam - PR
2º Celeid/Isis/Maria/Sônia - BA
3º Abigail/Gislene/Nivia/Paula - DF
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Distrito Federal conquista
o sexto título no basquete
A final do basquete dos Jogos
da Fenae 2014 foi disputada por
dois gigantes: Distrito Federal e
São Paulo. As duas delegações
já haviam conquistado medalhas
de ouro em outras edições,
mas em 2010 e 2012 viram Rio
Grande do Sul e Santa Catarina,
respectivamente, sagrarem-se
campões. Esses ingredientes
tornaram a finalíssima ainda mais
emocionante.
A Apcef/DF levou a melhor e
venceu a Apcef/SP, conquistando
o sexto título desde 1987, quando
ocorreu a primeira edição dos
Jogos da Fenae. Os paulistas,
que têm duas conquistas na
modalidade, ficaram com a
prata. O Rio Grande do Sul
conquistou a medalha de bronze
ao derrotar Santa Catarina, que
não conseguiu repetir o título
conquistado em 2012.

“Foram quatro meses
intensos de treinos.
O resultado de um
trabalho sério estamos
vendo hoje, com a
conquista da medalha
de ouro”.
Paulo Henrique Roza
Apcef/DF

Basquete
Classificação Final
Todos os Campeões

......SP 1994......DF 2006......DF 2012.......SC
1º DF 2º SP 3º RS 4º SC 1987.
1989.......DF 1998.......DF 2008......DF 2014......DF
5º PR 6º PE 7º RJ 8º GO 1991.......ES 2004......SP 2010.......RS
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Espírito Santo leva
o ouro da canastra
Nos Jogos da Fenae, a canastra
é levada muito a sério. O jogo
de cartas, disputado em duplas,
foi introduzido na competição
em 2004. Na edição de 2014, os
representantes do Espírito Santo
levaram a melhor, após dois dias
de disputas. Dejanira Rodrigues e
Luiz Alberto do Rosário ganharam a
medalha de ouro, após derrotar os
jogadores de Minas Gerais, Paulo
Pontello e Luiz Claudio Barbosa. Na
terceira colocação, ficaram Marisa
Yuki e João Paulo Rodrigues dos
Santos, de Rondônia.

CANASTRA
Classificação Final
Todos os Campeões

2010...... TO
1º ES 2º MG 3º RO 4º AP 2004......SC
2006......PE 2012.......AL
5º PA 6º CE 7º RJ 8º PR 2008...... RJ 2014...... ES
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Atleta do Mato Grosso
é bicampeão
João Guedes Braz repetiu o
desempenho obtido em 2012,
nos Jogos da Fenae de Vitória
(ES), conquistando a medalha
de ouro na modalidade damas.
Na final, ocorrida no dia 20 de
agosto, o bicampeão derrotou
Antônio João França, representante
do Maranhão, que ficou com a
medalha de prata. O bronze foi
para Carlos Roberto Rezende, de
Alagoas.
Em 2010, João Guedes Braz ficou
em segundo lugar, depois de perder
a final para Paulo César Rocha, da
Apcef/PI, que na época presidia a
Federação Piauiense de Damas.
DAMAS
Classificação Final
Todos os Campeões

2010...... TO
1º MT 2º MA 3º AL 4º RN 2004......SC
2006......PE 2012.......AL
5º PE 6º SP 7º AM 8º BA 2008...... RJ 2014.....MT
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Tríplice coroa para o futebol
do Distrito Federal
Se houvesse uma tríplice coroa nos Jogos
da Fenae 2014, essa, sem dúvida, seria do
Distrito Federal. A Apcef/DF conquistou
medalhas de ouro no futebol society livre, no
futebol society máster e no futsal masculino.
No society livre, a equipe do DF confirmou
o favoritismo e conquistou o bicampeonato.
A medalha de prata ficou com o Rio Grande
do Sul e o bronze, com a Bahia. Já no
máster o título foi inédito. O segundo lugar
foi conquistado pelo Paraná e a terceira
colocação por São Paulo. No futsal masculino,
o Distrito Federal havia conquistado o ouro
apenas nos jogos de 1989. De lá para cá,
os títulos eram revezados entre cariocas,
gaúchos e baianos. Santa Catarina ficou em
segundo lugar e a Bahia, em terceiro.

FUTEBOL SOCIETY LIVRE
Classificação Final
Todos os Campeões

....MG 1994..... BA 2006....MG 2012.......DF
1º DF 2º RS 3º BA 4º PI 1987.
1989...... BA 1998...... BA 2008....MG 2014......DF
5º CE 6º SC 7º SP 8º PB 1991.......RS 2004....MG 2010.......PR
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Desculpas
à Apcef/SE
A Fenae lamenta o grave erro da equipe técnica
contratada no que diz respeito aos resultados do
futebol society máster, que provocou a desclassificação equivocada da equipe da Apcef/SE, após as
disputas das oitavas de final. A falha foi, inclusive,
reconhecida oficialmente pela prestadora de serviço. Infelizmente, o equívoco só foi descoberto
no momento em que não seria possível
corrigi-lo. A Federação pede desculpas à
associação sergipana e aos atletas
que foram prejudicados.

FUTEBOL SOCIETY MASTER
Classificação Final
Todos os Campeões

1º DF 2º PR 3º SP 4º PA
5º RN 6º CE 7º BA 8º PI

2010.......RS
2012.......SC
2014......DF
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FUTSAL MASCULINO
Classificação Final
Todos os Campeões

......RS 1994......RS 2006...... RJ 2012...... BA
1º DF 2º SC 3º BA 4º PR 1987.
1989.......DF 1998.......RS 2008...... RJ 2014......DF
5º RJ 6º CE 7º SE 8º SP 1991.......RS 2004..... BA 2010....... RJ
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São Paulo confirma
hegemonia no futsal feminino
Desde que o futsal feminino passou a fazer
parte dos Jogos da Fenae, em 2010, nenhuma
equipe conseguiu superar a paulista. São Paulo
conquistou o tricampeonato em 2014, após
vencer, na partida final, o Rio Grande do Sul. O
terceiro lugar ficou com o Ceará, que ganhou o
jogo contra o Pará. Será que em 2016 sai o tetra
para a Apcef/SP? Sem dúvida, as adversárias farão
de tudo para estragar os planos da associação
paulista. A conferir.

futsal feminino
Classificação Final
Todos os Campeões

1º SP 2º RS 3º CE 4º PA
5º ES 6º SC 7º AM 8º RJ

2010.......SP
2012.......SP
2014......SP
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Com apoio da torcida,
experientes e novatos deram
show na piscina
Disputadas em dois dias, as provas
de natação dos Jogos da Fenae 2014
movimentaram a piscina olímpica do
SESI Antônio Ferreira Pacheco, em
Goiânia (GO). Além do grande número de
atletas das categorias absoluto e máster
feminino e masculino, a competição
atraiu torcedores eufóricos e dispostos a
apoiar os colegas de Apcef.
As arquibancadas lotaram em
todas as provas. Os nadadores foram
incentivados com palavras de ordem,
aplausos e cornetas. Nas raias, o que
se viu foi um encontro de nomes já
conhecidos e revelações. Ao fim de
cada bateria, os esportistas vibraram,
independentemente do resultado. O
mais importante foi superar os desafios
e viver momentos de integração com
atletas de todo o País.
Na categoria absoluto, São
Paulo e Distrito Federal levaram o
título no feminino e no masculino,
respectivamente. Já no máster, Minas
Gerais foi campeã no feminino, e a Bahia
venceu no masculino.
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Natação Feminino -

50m

Classificação final - Nado Borboleta
Absoluto

Master

1º
1º
Patricia
Mayumi
SP
2º
2º Rosemari Rodrigues - PR
3º Fernanda Daldegan - MG 3º Elaine Souto Martins - DF
Heline Gois - SE

Maura Oliveira - MG

Classificação final - Nado Costas

Absoluto

1º Patricia Mayumi - SP
2º Vinolia Curvina - DF
3º Elisa Boina - ES

Master

1º Leonor Moulin - ES
2º Elizabeth Chiarini - MG
3º Elaine Souto Martins - DF

Classificação final - Nado Livre

Absoluto

Master

1º Heline Gois - SE
1º Maria Tereza Vidal - MG
Fernanda
Maximo
MG
2º
2º Marisa Mieko - MS
3º Elisa Da Cunha - ES
3º Luciane Finger - RS
Classificação final - Nado Peito

Absoluto

Master

1º Heline Gois - SE
1º Maria Tereza Vidal - MG
2º Fernanda Daldegan - MG 2º Luciane Ballico - RS
3º Patricia Mayumi - SP
3º Suene Parcias - SC
Classificação final - Revezamento 4x50
Absoluto

1º
2º Apcef/MG
3º Apcef/ES
Apcef/SP

Master

1º
2º Apcef/MA
3º Apcef/CE
Apcef/PR
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Natação MASCULINO -

50m

Classificação final - Nado Borboleta
Absoluto

Master

1º
1º
2º Edgar Boaventura - MG 2º Renato Corrêa - RJ
3º Rubens Ferreira - PR
3º Andre Justi - CE
Leandro Alvares - DF

Francisco Fernandes - BA

Classificação final - Nado Costas

Absoluto

1º
2º Willian Tavres - MS
3º Rubens Ferreira - PR
Higo Assunção - DF

Master

1º
2º Francisco Fernandes - BA
3º Andre Justi - CE
Renato Corrêa - RJ

Classificação final - Nado Livre

Absoluto

1º
2º Rafael Lessa - DF
3º Willian Tavres - MS

Marcio Godinho - SP

Master

1º
2º Francisco Fernandes - BA
3º Andre Justi - CE
Silvio Goncalves - GO

Classificação final - Nado Peito

Absoluto

1º
2º Raphael Tavares - ES
3º Itaque Vieira - MA

Leandro Alvares - DF

Master

1º
2º Silvio Goncalves - GO
3º Francisco Fernandes - BA
Inacio da Costa - MA

Classificação final - Revezamento 4x50
Absoluto

1º
2º Apcef/RN
3º Apcef/SC
Apcef/DF
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Master

1º
2º Apcef/RJ
3º Apcef/BA
Apcef/DF

Coqueiro conquista
oitavo título em Goiânia
Quando se fala em sinuca nos
Jogos da Fenae, um nome é
lembrado de imediato: Nivaldo
Coqueiro. E não poderia ser
diferente. Em 11 edições, ele
sagrou-se campeão oito vezes.
O primeiro título foi
conquistado em 1987. Depois,
foram três edições de jejum.
Em 1998, Coqueiro, como é
mais conhecido, voltou a subir
no lugar mais alto do pódio,
mantendo essa performance
em 2004, 2006, 2008, 2010,
2012 e 2014.
Nessa 11ª edição, Nivaldo
Coqueiro disputou a final
com Marcelo Coelho, do
Paraná, que ficou com
a medalha de prata.
Edmilson Porto, da Apcef/
SE, conquistou a medalha de
bronze.

SINUCA
Classificação Final
Todos os Campeões

.....GO 1994......PR 2006.....GO 2012......GO
1º GO 2º PR 3º SE 4º RN 1987.
1989....... RJ 1998......GO 2008.....GO 2014.....GO
5º TO 6º CE 7º MT 8º MA 1991....... RJ 2004.....GO 2010......GO
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Pará e DF são ouro no tênis de
mesa feminino e masculino
Superação. Foi assim que a atleta do
Pará, Isabel Marinho, definiu a conquista
de mais um título no tênis de mesa.
Depois de passar meses sem treinar,
por conta de uma cirurgia no ombro,
ela defendeu o título conquistado nos
Jogos de Vitória, em partida contra a
representante de São Paulo, Bárbara
Regina Borba Silva, que ficou com a
medalha de prata. O bronze ficou com
Eliane Fernandes, do Maranhão.
Já a final do masculino foi marcada
pelo confronto entre o medalhista
de ouro dos Jogos de 2012, Fernando
Simões (BA), e o estreante Abner
Cortinhas (DF). Abner superou a
experiência do atleta baiano e ficou com
a medalha de ouro. Eduardo Soares,
do Mato Grosso do Sul, conquistou a
medalha de bronze.

Tênis DE MESA MASCULINO
Classificação Final
Todos os Campeões

......PB 1994......SC 2006.....MT 2012...... BA
1º DF 2º BA 3º MS 4º MA 1987.
1989....... SE 1998....... SE 2008......RR 2014......DF
5º MG 6º AL 7º PR 8º RR 1991....... SE 2004......PR 2010.......PR
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Tênis DE MESA Feminino
Classificação Final
Todos os Campeões

...... RJ 1994.......PR 2006......DF 2012.......PA
1º PA 2º SP 3º MA 4º DF 1987.
1989....... RJ 1998..... MA 2008......SC 2014......PA
5º SE 6º RS 7º CE 8º SC 1991.......PR 2004.... MA 2010.......SP
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Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
Grande do Norte conquistam ouro no
O Rio Grande do Sul
assegurou, nos Jogos da
Fenae 2014, mais uma
medalha de ouro no tênis
simples masculino. Com isso,
tornou-se tetracampeão na
modalidade. O Rio Grande do
Norte conquistou a prata e
São Paulo, o bronze.
No tênis simples feminino,
o Rio de Janeiro ficou com o
ouro. A prata foi conquistada
por São Paulo, e o Rio Grande
do Sul levou a medalha de
bronze.
O Paraná ficou com o
primeiro lugar no tênis duplas
feminino. Rio Grande do
Sul conquistou a segunda
posição, e São Paulo levou
o bronze. No masculino, Rio
Grande do Norte conquistou a
medalha de ouro. Rio Grande
do Sul ficou com a prata e
Distrito Federal com o bronze.
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, Paraná e Rio
tênis de campo

Tênis SIMPLES Feminino
Classificação Final
Todos os Campeões

2006......PR 2012.......RS
1º RJ 2º SP 3º RS 4º PR 1994......SP
1998.......SP 2008......SP 2014...... RJ
5º TO 6º PE 7º MG 8º BA 2004......PR 2010.......PR

Tênis Duplas Feminino
Classificação Final
Todos os Campeões

1º PR 2º RS 3º SP 4º ES
5º PB 6º — 7º GO 8º —

2004......PA 2010.......RS
2006......PR 2012.......SP
2008......RS 2014......PR

Tênis SIMPLES MASCULINO
Classificação Final
Todos os Campeões

......SP 1994......RS 2006......SP 2012.......RS
1º RS 2º RN 3º SP 4º AP 1987.
1989...... RN 1998.......SP 2008......RS 2014......RS
5º DF 6º SC 7º PR 8º MT 1991.......SP 2004......SP 2010.......RS

Tênis Duplas MASCULINO
Classificação Final
Todos os Campeões

......PB 2004......PB 2010.......RS
1º RN 2º RS 3º DF 4º MA 1987.
1994......DF 2006......SP 2012.......DF
5º PI 6º PB 7º SP 8º SC 1998.......DF 2008......RS 2014..... RN
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Minas Gerais e Distrito
Federal reinam nas areias
Minas Gerais foi bicampeã
nos Jogos da Fenae de 2014
no vôlei de praia feminino,
ao derrotar o Mato Grosso,
na arena montada no SESI
Antônio Ferreira Pacheco. As
finais da modalidade atraíram
uma torcida animada. Mato
Grosso ficou com a prata e
o Paraná com o bronze. No
masculino, o Distrito Federal,
que foi medalha de prata nos
Jogos de 2012, voltou a ocupar
o lugar mais alto do pódio.
Em segundo lugar, ficou Santa
Catarina e em terceiro, Minas
Gerais. O DF já conquistou sete
medalhas no vôlei de praia
masculino.

Vôlei DE PRAIA Feminino
Classificação Final
Todos os Campeões

......RS 2008......CE 2014.... MG
1º MG 2º MT 3º PR 4º MA 1998.
2004......RS 2010.......CE
5º RS 6º DF 7º CE 8º SC 2006......RS 2012.....MG
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Vôlei DE PRAIA MASCULINO
Classificação Final
Todos os Campeões

1º DF 2º SC 3º MG 4º PA
5º PE 6º BA 7º PR 8º CE

1998.......PA 2008......DF 2014......DF
2004......DF 2010.......DF
2006......DF 2012.......CE
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Rio Grande do Sul e Paraná levam
o ouro no voleibol feminino e masculino
O Rio Grande do Sul e
o Paraná ficaram com a
medalha de ouro no vôlei
de quadra feminino e
masculino, respectivamente.
Para as gaúchas a conquista
significou o bicampeonato.
Já os paranaenses obtiveram
um título inédito nos Jogos
da Fenae 2014. Entre as
mulheres, Minas Gerais
levou a prata e o Distrito
Federal, o bronze. No vôlei
masculino, se repetiu o
resultado do feminino: prata
para os mineiros e bronze
para o DF.
Vôlei MASCULINO
Classificação Final
Todos os Campeões

......RS 1994.......RS 2006...... RJ 2012.......DF
1º PR 2º MG 3º DF 4º RS 1987.
1989.......DF 1998.......RS 2008...... RJ 2014......PR
5º SC 6º CE 7º AM 8º MS 1991.......RS 2004..... BA 2010....... RJ
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Vôlei Feminino
Classificação Final
Todos os Campeões

......SC 1994.......RS 2006......DF 2012.......RS
1º RS 2º MG 3º DF 4º GO 1987.
1989.......RS 1998.......RS 2008....MG 2014......RS
5º PB 6º PR 7º SP 8º CE 1991.......RS 2004......DF 2010.....MG
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Paraná fica com a
medalha de ouro no xadrez
Concentração, técnica
e muita paciência. Foram
partidas longas até se conhecer
os primeiros colocados
no xadrez dos Jogos da
Fenae 2014. Eros Antônio
Ferreira Lang, da Apcef/PR,
foi o primeiro colocado. A
associação paranaense não era
campeã nessa modalidade há
25 anos, após ter conquistado
um bicampeonato nas
edições de 1987 e 1989. O
segundo lugar dessa edição
foi conquistado por Raimundo
Nascimento Félix, do Distrito
Federal. Em terceiro ficou
Tarcísio de Almeida Rodrigues,
do Rio de Janeiro.

xadrez
Classificação Final
Todos os Campeões

1987.......PR 1994...... RJ 2006......SP 2012..... MA
1º PR 2º DF 3º RJ 4º MG 1989.
......PR 1998.....MG 2008......DF 2014......PR
5º PB 6º BA 7º PI 8º CE 1991.......RS 2004......PB 2010.......PB
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Cobertura jornalística e redes sociais
são destaque nos Jogos da Fenae
Repercussão de tudo que foi produzido
mostra que a Fenae acertou ao apostar
em uma comunicação especial durante
os Jogos em Goiânia. Maior interação
com usuários garantiram crescimento
nas redes sociais

P

ara um evento da magnitude dos Jogos da
Fenae 2014, uma divulgação especial. Foi com
esse pensamento que a Federação deslocou
para Goiânia parte dos profissionais da sua Gerência
de Comunicação e investiu na
contratação de empresas especializadas em vídeo e fotografia.
E os resultados, sobretudo em
relação à repercussão do que foi
produzido, mostram que a estratégia foi acertada.
Todo o material de identidade

visual, como banners, sinalizações e placas colocadas na beira dos campos e quadras, foi produzido
pela própria equipe da Fenae. “Conseguimos dar o
devido destaque à marca da Federação, bem como
das Apcefs e dos patrocinadores. Isso é essencial
para que todos compreendam que somos nós os
responsáveis por essa grandiosa competição”,
diz Natascha Brayner, diretora de Comunicação e
Imprensa da Fenae.
No total, foram publicadas 60 notícias no hotsite
do evento, que geraram mais de 60.000 visualizações. Foram enviados oito boletins diários para milhares de e-mails. Os Jogos da Fenae 2014 também
foram abordados pela imprensa
local, com reportagens no jornal O Popular, na TV Record e no
Globo Esporte (TV Globo), e uma
entrevista na TV Metrópole. Vale
ressaltar ainda a atuação de 11 fotógrafos, responsáveis pelas mais
de 100 mil imagens, e a produção
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dos vídeos diários que estão hospedados no canal
da Fenae no Youtube.
E foi nas redes sociais que a Fenae colheu os melhores frutos. No Facebook, por exemplo, as 100
postagens realizadas tiveram 2.900 curtidas e 500
compartilhamentos. Somente em agosto, a fanpage
da Federação ganhou 350 novos fãs, três vezes mais
que a média mensal. De acordo com a pesquisa feita
com os atletas após os Jogos, mais da metade deles
acompanhou as publicações. No Instagram, rede na
qual a Federação ingressou dias antes do evento, já
conta hoje com mais de 240 seguidores. O Youtube
registrou 144 novos inscritos e 8 mil visualizações.
Em todas as redes sociais, foram quase 1.200 publicações com a hashtag #JogosdaFenae.
“Estamos ampliando nossa participação nesses
canais e, principalmente, a interação com os seguidores. Em relação ao Instagram, destaque para
a promoção ‘Selfie nos Jogos’, que realizamos em
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Goiânia. Foram muitas fotos recebidas. Não foi
nada fácil escolher as três melhores, que ganharam pontos no Mundo Caixa”, afirma Natascha
Brayner. A diretora de Comunicação e Imprensa
acrescenta: “todos os nossos profissionais da
área de Comunicação, tanto os que foram como
os que ficaram dando suporte em Brasília, estão
de parabéns”.

Tudo o que você precisa saber sobre
a Fenae na ponta do seu dedo!

@fenaefederacao
@sigafenae

/FenaeFederacao
/fenaefederacao
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Pesquisa mostra satisfação
com os Jogos da Fenae de 2014
Atletas aprovaram locais de provas,
atendimento, transporte, hospedagem e
alimentação. Na média, entrevistados deram
nota 7,3 para a edição realizada em Goiânia

P

esquisa realizada com os atletas mostrou
que os locais de prova dos Jogos da Fenae
2014 foram o item mais bem avaliado. Do
total de entrevistados, 94% ficaram satisfeitos
ou muito satisfeitos com as estruturas do SESI
Antônio Ferreira Pacheco, onde ocorreram as
disputas da maioria das modalidades, e também
do Clube Jaó (tênis de campo), da AABB (futebol
society máster) e da PUC Goiás (atletismo).
Apenas 6% reprovaram os campos, as quadras, a
piscina e a pista que foram utilizados.
No quesito Secretaria dos Jogos da Fenae,
86% aprovaram o atendimento prestado às
delegações. Em relação ao serviço de transporte
dos competidores entre os hotéis e os locais
de provas, os que ficaram satisfeitos ou muito
satisfeitos totalizaram 84%. Já a hospedagem foi
aprovada por 80% dos atletas que responderam à
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pesquisa, enquanto a alimentação foi considerada
boa ou muito boa por 60%.
No final do levantamento, os participantes
deram nota de 1 a 10 à 11ª edição dos Jogos da
Fenae. A média final foi de 7,3, sendo que 62% dos
377 entrevistados deram notas acima de 7.
“Os números confirmam o êxito do evento.
Nosso muito obrigado aos competidores, às
Apcefs, em especial à anfitriã Apcef/GO, aos
patrocinadores e aos diretores e empregados
da Fenae”, diz Fabiana Matheus, diretora de
Administração e Finanças da Fenae e integrante
da Comissão Organizadora. O diretor de Esportes,
Paulo César Cotrim, acrescenta: “2014 foi um ano
de agenda apertada, o que fez da organização
um desafio ainda maior. O sentimento é de dever
cumprido”.
Na reunião do Conselho Deliberativo Nacional
(CDN) da Fenae, realizada em setembro, os
presidentes e diretores das Apcefs também
ressaltaram o sucesso da 11ª edição dos Jogos.
“Todos se empenharam muito para que as
expectativas positivas se concretizassem. Muito
obrigado a todos”, diz Vera Leão, presidente da
associação goiana.

Jogos da Fenae de 2014 em números
A 11ª edição do Jogos da Fenae foi realizada em
Goiânia entre os dias 16 a 23 de agosto. E os dados
confirmam que esta foi a maior de todos os tempos.
ATLETAS E
DELEGAÇÕES
2.157 atletas
Delegações dos 26 estados
e do Distrito Federal
25 modalidades disputadas

LOCAIS
Cerimônia de Abertura:
Goiânia Arena
Competições:
SESI Antônio Ferreira Pacheco
Clube Jaó
PUC Goiás
AABB
Festa de Confraternização:
Tatersal de Elite

PREMIAÇÃO
1 troféu de campeão geral
25 troféus de modalidade
546 medalhas

INVESTIMENTO
O investimento foi superior
aos R$ 7 milhões.

Instagram
46 postagens
1.042 curtidas
51 comentários
234 seguidores conquistados
Promoção Selfie nos Jogos: 150
selfies tiradas
Obs.: A Fenae ingressou nesta
rede social no dia 8 de agosto
de 2014
Youtube
11 boletins e vídeos
relacionados
8.000 visualizações
144 novos inscritos
32.860 minutos assistidos
#JogosdaFenae
831 publicações com a hashtag
no Instagram
300 publicações com a hashtag
no Facebook e no Twitter
Imagens
11 fotógrafos
Cerca de 105.000 fotos

COMUNICAÇÃO
SOCIAL
ESTRUTURA
21 hotéis
16.900 diárias de hotel
322 acompanhantes
10 toneladas de alimentos
30 ônibus e vans para traslados
350 pessoas na equipe de apoio
2.331 kits distribuídos
31 fornecedores
5 ambulâncias de plantão

Hotsite
60 notícias
60.000 visualizações
8 boletins diários
33.650 e-mails disparados
Facebook
100 postagens
2.900 curtidas
500 compartilhamentos
350 novos fãs em agosto

Exposição na mídia
Matéria na TV Record Goiás
Matéria no Globo Esporte (TV
Globo)
Entrevista na TV Metrópole
Ação Jogos Virtuais
11.347 participantes no Mundo
Caixa
SMS
121 mensagens enviadas para
as delegações
78.730 mensagens entregues
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Jogos da Fenae: maior e mais
envolvente a cada edição

A

edição de Goiânia (GO) foi a décima
primeira dos Jogos da Fenae. O maior
evento esportivo realizado por uma
entidade e com empregados de uma mesma
empresa ocorreu pela primeira vez no final
de outubro de 1987, em Belo Horizonte (MG),
com as disputas ocorrendo durante cinco
dias. Nesses 27 anos, muita coisa mudou
no formato, no regulamento e na estrutura
da competição. Mas o objetivo que levou a
Fenae a criar o evento permanece o mesmo:
proporcionar um momento de congraçamento
entre os trabalhadores da Caixa.
Realizado a cada dois anos, os Jogos da
Fenae expressam a missão da Federação de
promover bem-estar e qualidade de vida ao
pessoal da Caixa. Atualmente, conta com
a participação dos 26 estados e o Distrito
Federal. “Podem participar do evento todos
os empregados da Caixa que sejam associados
a uma das 27 Apcefs. As associações estaduais
é que são responsáveis pela seleção dos
atletas”, explica o diretor de Esportes da
Fenae, Paulo César Cotrim.
A competição é itinerante e leva para as
diferentes regiões do País esse importante
evento. Depois da capital mineira, os Jogos
ocorreram em Natal/RN (1989), Vitória/ES
(1991), Curitiba/PR (1994), Salvador/BA (1998),
Belo Horizonte/MG (2004), Blumenau/SC
(2006), Brasília/DF (2008), Fortaleza/CE (2010),
Vitória/ES (2012) e Goiânia/GO (2014).
“Maior e mais envolvente a cada edição, os
Jogos da Fenae revelam talentos e motivam
atletas. É uma competição que marcou
gerações de bancários e continua crescendo
em participação e importância na vida das
pessoas que trabalham no maior banco
público do País”, enaltece Fabiana Matheus,
diretora de Administração e Finanças da
Fenae, que integra a Comissão Organizadora
dos Jogos.
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Campeões de todas as edições
Ano

Sede

1987
1989
1991
1994
1998
2004
2006
2008
2010
2012
2014

Belo Horizonte (MG)
Natal (RN)
Vitória (ES)
Curitiva (PR)
Salvador (BA)
Belo Horizonte (MG)
Blumenau (SC)
Brasília (DF)
Fortaleza (CE)
Vitória (ES)
Goiânia (GO)

Campeão geral
Minas Gerais
Distrito Federal
Rio Grande do Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Distrito Federal
Distrito Federal
São Paulo
Distrito Federal
Distrito Federal
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