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CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL PC 2022 – 2ª DIVISÃO 

FORTALEZA/CE 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Datas: 

Dia Oficial de Chegada: 03 de novembro 

Classificação Funcional: 03 de novembro 

Competição: 04 – 06 novembro 

Dia Oficial de Partida: 06 de novembro 

 

Os clubes precisam chegar nos seguintes horários: 

• Chegada: 03/11 até 12h. 

• Partida: 06/11 – após às 16h. 
 

Pacote do Evento: 

O pacote por pessoa inclui: 

• Hospedagem  

• Todas as refeições do almoço do dia de chegada (03) até o almoço do 

dia de partida (06). Refeições extras terão um custo adicional. 

• Transporte do/para o aeroporto e/ou rodoviária somente nos dias 

oficiais de chegada e partida. 

o Não haverá transporte do Local de Hospedagem/Campo/ Local de 

Hospedagem devido à proximidade de ambos. 

Hospedagem: 

• Centro de Formação Olímpica em quartos para 02 a 06 pessoas.  

• Os participantes devem levar roupa de cama, travesseiro e toalha. 
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• Para os hóspedes menores de idade, o chefe de delegação de cada clube 

deverá apresentar no ato do checkin, a liberação dos pais registrada em cartório 

para a estadia informando em qual período e hotel será hospedado. (modelo 

em anexo).  

o Despesas extras, tais como telefonemas, frigobar, lavanderia, 

serviço de quarto, entre outros não estão incluídas na 

hospedagem e serão responsabilidade do participante que utilizar. 

Local de Competição:  

 

 

 

 

 

 

 

Transporte: 

Este serviço será oferecido do/da: 

• Aeroporto de Fortaleza – Pinto Martins 

• Rodoviária de Fortaleza 
 

A operação de transporte será realizada apenas nos dias de chegada e partida de e 

para os locais acima identificados. 

Na chegada, você será recebido por um representante do evento que o auxiliará no 

seu traslado até o CFO. As equipes serão transportadas diretamente para o CFO. 

Qualquer chegada ou saída, fora dos dias oficiais, será de responsabilidade da equipe 

que deve providenciar seu próprio transporte. 

A ANDE não se responsabiliza por voos perdidos devido a problemas de tráfego, 

atraso da competição ou equipes que não concluírem a competição devido à partida 

antecipada. 
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Alimentação: 

• Primeira refeição dentro do pacote do evento – almoço no dia de chegada 

• Última refeição prevista no pacote do evento – almoço no dia de partida 

Todas as refeições serão servidas no CFO. 

Tabela de Competições: 

A programação da competição será definida no Congresso Técnico a confirmação das 

equipes/atletas inscritos. 


