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BOLETIM OFICIAL GERAL Nº 02 - 19/09/2019
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS
NORMAS DE ALIMENTAÇÃO
1. Todas as refeições serão servidas nos próprios hotéis.
2. Horário das refeições:
Café da Manhã - Inicia as 06h00. Término variável de hotel para hotel.
Almoço
- 11h30 às 14h30
Jantar
- 19h00 às 22h00
a. Cada participante terá 01 (um) acesso por refeição, e cada refeição terá direito a 01 (uma)
bebida não alcoólica.
b. Almoço incluído no último dia, 24/09.
3. Todos os participantes deverão observar e respeitar as regras dos serviços relativos às
refeições.
4. É terminantemente proibido o acesso ao local das refeições com roupas de banho, sem camisa,
ou com roupas que não atentem aos bons costumes.

NORMAS DE HOSPEDAGEM
1. As Delegações serão hospedadas em hotéis conforme a relação de inscritos confirmados.
2. As Delegações deverão programar suas chegadas, respeitando o quantitativo definido para a
composição das Delegações, da seguinte forma:
2.1. O check-in será realizado a partir das 14h00 do dia 20/09/2019;
2.2. Check out no dia 24/09 será realizado até às 15h00.
3. Chegadas antecipadas e saídas tardias somente serão aceitas caso o hotel tenha
apartamentos disponíveis, sendo que, neste caso, as despesas e a reserva serão de
responsabilidade da respectiva Delegação.
4. Todos os participantes deverão observar e respeitar as regras de funcionamento do hotel em
que a sua Delegação está hospedada, conforme segue:
a.

Horários de funcionamento dos serviços oferecidos pelo Hotel (café da manhã, piscina,
sala de jogos, etc);

b.

Bons modos e respeito ao silêncio para não incomodar os demais hóspedes;

c.

Não circular pelas dependências dos hotéis com roupas que não atentem aos bons
costumes;

d.

Não levar para as dependências dos apartamentos dos hotéis pessoas estranhas a sua
Delegação. As visitas deverão ser recebidas no hall ou em ambientes sociais
disponibilizados nos hotéis;

e.

Cada apartamento deverá ser conservado em perfeita ordem e limpeza, bem como os
sanitários e demais dependências a disposição dos hóspedes;

f.

Preservar roupas de cama, mesa e banho de propriedade dos hotéis disponíveis em
cada apartamento;

g.

Preservar aparelhos e utensílios domésticos de propriedade dos hotéis e colocados à
disposição dos hóspedes;

h.

Não é permitido jogar bola e andar de bicicleta nas dependências internas dos hotéis;

i.

Não é permitido pendurar roupas e acessórios na janela dos apartamentos;

j.

Caso o hotel use chaves nos apartamentos, as mesmas deverão ser entregues na
recepção sempre que o mesmo estiver desocupado. A perda da chave será motivo de
indenização ao hotel, por parte da respectiva delegação.

5. O Comitê Organizador não se responsabiliza por perdas de objetos de valor. Para tanto, os
referidos objetos deverão ficar sob a responsabilidade dos próprios dirigentes ou responsáveis
pelas Delegações. O Comitê Organizador também não se responsabiliza por danos ou avarias
ocasionadas pelos integrantes das Delegações.
6. Quaisquer despesas extras nos hotéis (refeições extras, bebidas, telefonemas, lavanderia e
outros serviços) serão de exclusiva responsabilidade do solicitante. Sendo o pagamento pelos
serviços feito no ato da solicitação, não sendo aceita assinatura por despesas.
7. Para quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre a hospedagem dos componentes de
sua Delegação, o responsável deverá procurar a Coordenação de Hospedagem no Comitê
Organizador.

Distribuição Hotéis JEJ 2019 - Etapa Regional Azul Natal/RN
Hotel

Grupo

Endereço

Maranhão

Av. Pres. Café Filho, 750 - Praia dos Artistas

Alagoas

Av. Gov. Silvio Pedroza, 19 - Areia Preta

3 Porto Suites

Piauí

Av. Pres. Café Filho, 682 A - Praia dos Artistas

4 Yak Beach Hotel

Bahia

Av. Pres. Café Filho, 690 - Praia dos Artistas

Sergipe

Av. Sen. Salgado Filho, 1906 - Lagoa Nova

Comitê Organizador
Arbitragem

Rua da Praia, 150 A - Ponta Negra

7 Praiamar Natal Hotel

Ceará
Pernambuco

R. Francisco Gurgel, 33 - Ponta Negra

8 Hotel Marsol Beach

Paraíba

Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz, 1567 Via Costeira

Rio Grande do Norte

R. Miguel Godeiro Primo, 100 - Ponta Negra

1 Sol Praia Marina Hotel
2 Natal Praia Hotel

5 Holiday Inn
6 D Beach Resort

9 Paradise Flat

COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA
TRANSPORTE
João Márcio Pinto
Humberto Pereira
Carlos Vieira
Pedro Soares

Líder Transporte
Receptivo Aeroporto
Competição BB - FS
Reuniões Técnicas
Competição HB - VB
Reuniões Técnicas

(11) 9.45590653
(11) 9.45807222
(11) 9.45592102
(11) 9.45390375

FAVOR CONTATAR O TELEFONE CORRESPONDENTE A SUA NECESSIDADE.

NORMATIVAS GERAIS


O Boletim é o documento oficial de comunicação do evento.



As equipes que dispensarem o serviço de transporte deverão notificar a área por e-mail
(jej.secretaria@gmail.com) ou no Comitê Organizador, com antecedência de no mínimo 24
(vinte e quatro) horas, assumindo assim toda a responsabilidade sobre o seu deslocamento.



A credencial é de uso obrigatório para o ingresso no ônibus.



Os ônibus passarão na frente do hotel, com 01h30 de antecedência do inicio da competição.



O tempo de permanência dos ônibus em frente aos hotéis é somente para embarque e
desembarque de passageiros.



As Delegações deverão aguardar na recepção do hotel.



Os horários previstos deverão ser obedecidos, caso contrário a equipe/Delegação assumirá a
responsabilidade sobre o seu deslocamento.



Após o encerramento dos jogos, as equipes/Delegações deverão se dirigir imediatamente aos
ônibus para o retorno os Hotéis.



É de extrema importância para o pleno funcionamento do evento a verificação do Boletim de
Transporte diariamente, atentando às alterações/correções realizadas pela Coordenação de
Transportes.

Modelo de Identificacao



Exemplo de placas dos ônibus:
Futsal – Onibus 2 – Masculino – 12 a 14 anos



Handebol – Onibus 5 – Feminino – 15 a 17 anos

Reuniao Técnica


As reuniões técnicas serão realizadas no Facex.



As Vans/Ônibus para as reuniões técnicas passarão em frente aos hotéis com 01:30 hr de
antecedência.



Os participantes das reuniões técnicas, após o término, retornarão com o transporte
designado, aos seus respectivos hotéis.

COORDENAÇÃO DE ESPORTES
SERVIÇOS MÉDICOS
ORIENTAÇÕES GERAIS
Instalações Esportivas: em cada local de competição haverá acadêmicos de Fisioterapia
e Enfermagem, acompanhados de profissionais durante todo o período de competição a
disposição dos participantes para atendimento de primeiros-socorros.
Havendo necessidade, o participante será removido de unidade móvel especializada que será
deslocada desde a área de competição ao local de atendimento. Todos os participantes que
necessitarem de atendimento em hospital serão inicialmente encaminhados ao local mais
adequado ao atendimento com a apresentação da credencial.
Atendimento Odontológico: o participante que necessitar de atendimento odontológico
AMBULATORIAL deve entrar em contato com a coordenação de serviços médicos.
Hospital de Referência: em caso de necessidade de atendimento médico no hospital,
esse deverá ser comunicado imediatamente à Área de Serviços Médicos. Obrigatoriamente o
participante deve ser encaminhado aos seguintes locais descritos logo a baixo.
Gelo para uso terapêutico: haverá em todas as instalações esportivas, gelo para uso
terapêutico à disposição dos atletas DURANTE O JOGO. Em caso de necessidade, favor requisitar
ao pessoal da área médica no local de competição.
Material Médico: medicamentos e/ou material de uso médico (esfigmomanômetro,
estetoscópio, termômetro, atadura, etc.) são de responsabilidade das Delegações e não serão
disponibilizados pelo Comitê Organizador.
Sobre o atendimento:
O atendimento no local das competições será prioritariamente de responsabilidade do
médico/fisioterapeuta da delegação.

Caso seja necessária à remoção do atleta para o hospital, esta será realizada pelo serviço de
ambulância sempre com a presença de um responsável da delegação do atleta, que deverá
acompanhá-lo durante todo o atendimento hospitalar. Após a remoção, a ambulância retornará ao
seu local de origem. Caberá à delegação a responsabilidade do retorno do paciente ao hotel.
O acionamento da ambulância será feito pela equipe de apoio médico e/ou coordenadores de
ginásios diretamente com a Coordenação Médica.
Observações:
1. O Comitê Organizador se exime de qualquer responsabilidade com relação ao seguimento
do caso ou continuidade de tratamento conforme previsto no Art. 79, do Regulamento
Geral dos Jogos Escolares da Juventude.
2. Intercorrências médicas fora do ambiente e horário de competição deverão entrar
em contato com o SAMU 192, e comunicadas à Coordenação Médica, para
orientação, através dos telefones divulgados no boletim.
3. Estará disponível “atendimento médico 24 horas” nos hospitais de referência.
4. De acordo com o Art. 14, Parágrafo Sétimo, letra “b”, do Regulamento Geral dos Jogos
Escolares da Juventude, médicos e fisioterapeutas poderão ser escalados para prestar
atendimento na competição. O profissional convocado será notificado pessoalmente e por
divulgação no Boletim Oficial.
5. O atendimento médico nos hospitais credenciados será feito exclusivamente com a
apresentação do documento de identificação oficial do paciente e do acompanhante.
6. Casos específicos poderão ser discutidos diretamente com a Coordenação Médica. O
Comitê Organizador se colocará à disposição para esclarecimento e sugestões.
Cuidados Gerais:
Não se esquecer da hidratação dos atletas.
Cuidar da alimentação fora dos hotéis.
Usar e abusar de protetor solar.
Em casos de chuvas, cuidado com raios e árvores propensas a cair.
Vamos evitar riscos desnecessários!

LOCAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel
Endereço: Av. Senador Salgado Filho, S/N – Tirol – Natal/RN
UPA Cidade Satélite – Zona Sul
Endereço: Av. dos Xavantes, 1228 – Pitimbú – Natal /RN
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas (Centro odontológico da Ribeira)
Endereço: Praça Capitão José da Penha, 155 – Ribeira – Natal/RN

SAMU RN – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Telefone: 192

HOSPITAIS QUE ATENDEM CONVÊNIO
Hospital do Coração
Endereço: Rua Coronel Auris Coelho, 235
– Lagoa Nova – Natal/RN

Casa de Saúde São Lucas
Endereço: Rua Maxaranguape, 614 – Tirol
– Natal/RN

CALENDÁRIO OFICIAL
O CALENDÁRIO OFICIAL OBEDECERÁ À SEGUINTE PROGRAMAÇÃO:
EVENTOS

20/set
SEX

21/set
SÁB

22/set
DOM

23/set
SEG

24/set
TER

BASQUETEBOL

Ch RT

M/T

M/T

M/T

M/S

FUTSAL

Ch RT

M/T

M/T

M/T

M/S

HANDEBOL

Ch RT

M/T

M/T

M/T

M/S

VOLEIBOL

Ch RT

M/T

M/T

M/T

M/S

CREDENCIAMENTO
ENTREGA DAS CREDENCIAIS
Informações gerais para retirada de Credenciais:
 Chefe de Delegação, Oficiais e Atletas: Retirar na Secretaria Geral, unicamente mediante
apresentação de documento oficial ORIGINAL e com foto dos participantes.
 Técnico: Apresentação da carteira do Conselho Regional de Educação Física com prazo de
validade em dia, e consequente exercício legal de sua profissão.
 Todas as Carteiras de Conselhos Regionais (CREF, CRM, CREFITO e outros) com prazo de
validade que forem utilizados para identificação na Secretaria Geral não poderão estar com o
prazo de validade vencido, o que impedirá a retirada de sua credencial.
 Não serão aceitas fotocópias, documentos danificados, fax, boletins de ocorrência, protocolos
e outros tipos de documentos pelo Comitê Organizador, para retirada da credencial.

Cronograma de entrega das credenciais, conforme horário escolhido pelo Chefe de
Delegação:
20/09 (sexta-feira)
10h00
RN
14h00
AL
SE
15h00
MA
PB
16h00
CE
PE
18h00
PI

Para agilizar o atendimento e evitar esperas, solicitamos que a retirada de todas as credenciais
seja feita no horário programado.
Substituições de dirigentes, técnicos e alunos-atletas:
- Formulário específico assinado pelo Chefe de Delegação;
- Termo de Responsabilidade e Cessão de Direitos do participante com 01 foto 3x4 recente;
- Termo de Responsabilidade e Cessão de Direitos da Instituição de Ensino (caso a Instituição
não esteja participando com nenhum outro atleta);
- 3kg de gêneros alimentícios não perecíveis, exceto sal.
As substituições poderão ser feitas até às 14h do dia 20 de setembro de 2019. Todos os
participantes que estarão substituindo outro participante deverão estar inscritos no sistema on line
de inscrição até as 14h das datas estabelecidas.
Os dirigentes (chefe de delegação, oficiais, jornalista, médicos e/ou fisioterapeutas) e
técnicos poderão ser substituídos na função/vaga até 02 (duas) vezes a qualquer tempo.
Junto aos documentos exigidos, deverá ser entregue a credencial do participante substituído. Sem
a entrega da credencial toda e qualquer substituição poderá ser negada. Ao final do evento, a
credencial substituída poderá ser devolvida ao Chefe de Delegação.
As substituições feitas antes das entregas das credenciais aos participantes estarão dispensadas
da devolução das mesmas.
2ª Via de Credencial - Solicitar à Secretaria Geral apresentando:
- Formulário padrão de solicitação preenchido;
- 01 foto 3x4;
- 3 kg de alimento não perecível, exceto sal.
A credencial do evento é de uso obrigatório, pessoal e intransferível, sendo o único documento
que dá condição de participação na competição e acesso a todos os serviços oferecidos pela
organização (transporte, hospedagem, restaurante) e, quando necessário, para atendimento
médico hospitalar (acompanhado de documento de identidade). Ela é essencial para sua
identificação e segurança.

SITE DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE
REDES SOCIAIS
Facebook: Jogos Escolares da Juventude
Instagram: @jogosescolaresoficial

Twitter: @jogosescolares
App Store: Jogos Escolares da Juventude

Já está no ar o site oficial dos Jogos Escolares da Juventude – 2019

www.cob.org.br/pt/jogos-escolares
No site você poderá acompanhar as notícias, programação, resultados, entrevistas e depoimentos
dos atletas participantes, além de conhecer detalhes das modalidades. A atualização das
informações durante a competição será diária e você pode acompanhar o evento de perto.

COMISSÃO
DISCIPLINAR

Nº 01
19/09/2019

COMISSÃO DISCIPLINAR ESPECIAL - CDE
ATA DE INSTALAÇÃO
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, as quatorze horas,
na sala da Comissão Disciplinar Especial, no Hotel The Beach, reuniu-se a Comissão
Disciplinar Especial designada para atuar durante os Jogos Escolares da Juventude
2019, Etapa Regional Azul – Natal/RN, que funcionará a partir dessa data até o
dia 24 de setembro do ano corrente. O Auditor-Presidente, Dr. Osvaldo Arouca,
empossou a Comissão Disciplinar Especial que será constituída dos seguintes
advogados:

Dra.

Alessandra

Nobrega,

Procuradora;

Dr.

Alexandre

Beck

Monguilhott e Robson Vieira, na qualidade de Auditores e Dra. Julia Gelli, na
qualidade de Defensora. Todos prestaram juramento de buscar a defesa da lei, da
ordem, da disciplina e dos direitos e garantias ao esporte seguro e inclusivo aos
alunos/atletas, bem servindo ao desporto e pautando sempre pelos princípios que
regem o Direito. As sessões serão realizadas preferencialmente às dezenove horas
e, de acordo com a necessidade, poderão ser realizadas sessões extraordinárias a
qualquer tempo,

conforme disposto

no

art. 81,

parágrafo primeiro,

do

Regulamento Geral da competição. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria Cristina
Ferreira Santos, Secretária da Comissão Disciplinar Especial, lavrei a presente ata,
que será assinada por mim e pelo Presidente.

Osvaldo Arouca
Presidente CDE
Etapa Regional Azul

Maria Cristina Ferreira Santos
Secretária CDE
Etapa Regional Azul

