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Comunicado de Viagem 

 

Jogos Escolares da Juventude/2019 – Etapa Regional 

 

Cascavel /PR - 2 a 6 de setembro de 2019 

 

Delegação de Minas Gerais  

 

 

Os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Regional serão realizados na cidade de 

Cascavel/PR, no período de 2 a 6 de setembro de 2019. Um evento desse porte e 

dessa magnitude requer muita vontade, disciplina, respeito, espírito esportivo e 

compromisso, uma vez que levaremos o nome de Minas Gerais para além das 

vitórias e das medalhas. 

Não estamos somente em busca de destaques nas quadras, almejamos também 

destaque na organização e nas questões pertinentes à conduta e às atitudes dos 

dirigentes, técnicos e estudantes-atletas. 

Os professores/técnicos desempenham um papel importantíssimo de liderança 

diante dos estudantes-atletas. A postura profissional dos técnicos será 

referência para esses estudantes. O bom exemplo e o bom senso frente às 

adversidades devem imperar nesta caminhada.  

O local de hospedagem da delegação de Minas Gerais será o Hotel Maestro 

Premium, localizado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2102, bairro Centro - 

Cascavel/PR. Telefone: (45) 3306-7495. 

 

 



 

 
 
 
 
 

    
 

                                               

                                                 Programação da viagem 

 

Chefe de delegação - Professora Fernanda Alves Batista – CREF6 Nº 031.362-G/MG - SEDESE 

Oficial: Professora Vania Monteiro Alvim – CREF6 Nº 015.820-G/MG - FEEMG 

Informações: (31) 2512-7303/ coordenacaotriangulo.jemg@feemg.com.br  

VOO 1 - Partida – Dia 2/9/2019 - Horário de chegada das escolas no Aeroporto de Confins: Até às 2 horas 
da manhã. 
 

Ida: Dia 2/9/2019 – Segunda-feira – Voo da LATAM – Saída do Aeroporto de Confins - 4h50min./chegada 
em Foz do Iguaçu/PR às 11 horas. Será disponibilizado um transporte para o deslocamento até o 
município de Cascavel/PR. 

Equipe de Futsal Feminino I – E.E. Professor Nelson de Sena – Governador Valadares. 

Equipe de Handebol Feminino I – Colégio Santo Agostinho Contagem – Contagem. 

Equipe de Basquete Feminino II – E.E. Américo Dias Pereira – Três Corações. 

Equipe de Handebol Feminino II – E.E. Prof. Salatiel de Almeida – Muzambinho. 

Fisioterapeuta - Marina Martins Pereira. 
 

 

VOO 2 - Partida – Dia 2/9/2019 - Horário de chegada das escolas no Aeroporto de Confins: Até às 8 horas 
da manhã. 
 

Ida: Dia 2/9/2019 – Segunda-feira – Voo da LATAM – Saída do Aeroporto Internacional de Confins - 
11h15min./chegada em Foz do Iguaçu às 18h35min. Será disponibilizado um transporte para o 
deslocamento até Cascavel/PR. 

 

Equipe de Basquete Feminino I – E.M. José Serafim – Lavras. 

Equipe de Basquete Masculino I – Colégio Eccellente – Belo Horizonte. 

Equipe de Voleibol Masculino I – E.E. Joaquim Correa – Juatuba. 

Equipe de Basquete Masculino II – Instituto Padre Machado – Belo Horizonte. 

Equipe de Futsal Masculino II – Colégio Unilavras – Lavras. 

Equipe de Voleibol Masculino II – E.E. Joaquim Correa – Juatuba. 

Jornalista – Philippe Hipólito Ireno Silva. 

Oficial FEEMG - Professora Vania Monteiro Alvim. 
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VOO 1 - Retorno - Dia 6/9/2019. 

Retorno: Dia 6/9/2019 – Sexta-feira - Voo da LATAM – Saída às 17 horas (Cascavel/PR) /chegada às 22 

horas (Aeroporto Internacional de Confins). 

Equipe de Basquete Masculino I – Colégio Eccellente – Belo Horizonte. 

Equipe de Handebol Feminino I – Colégio Santo Agostinho Contagem – Contagem. 

Equipe de Basquete Feminino II – E.E. Américo Dias Pereira – Três Corações. 

Equipe de Basquete Masculino II – Instituto Padre Machado – Belo Horizonte (integrantes: Elci Júnior 
Queiroz Silva, Lucas Rayago Oliveira Correia, Miguel Queiroz Silva, Ryan Gabriel Costa Santos Meira, 
Thiago Martins Lara Corrêa). 

Fisioterapeuta - Marina Martins Pereira. 

Jornalista – Philippe Hipólito Ireno Silva. 

 

VOO 2 - Retorno: Dia 6/9/2019 – Sexta-feira - Voo da LATAM – Saída às 19h20min. (Foz do Iguaçu/PR) / 

chegada às 23h45min. (Aeroporto Internacional de Confins). 

Equipe de Basquete Feminino I – E.M. José Serafim – Lavras. 
Equipe de Futsal Feminino I – E.E. Professor Nelson de Sena – Governador Valadares. 
Equipe de Voleibol Masculino I – E.E. Joaquim Correa – Juatuba. 
Equipe de Basquete Masculino II – Instituto Padre Machado – Belo Horizonte (integrantes: Danilo Gomes 
de Carvalho, Guilherme Carvalho dos Santos, Paulo Vitor Bernardes Izza, Pedro Reis Barbosa Ribeiro, 
Rafael Cláudio de Oliveira). 
Equipe de Futsal Masculino II – Colégio Unilavras – Lavras. 
Equipe de Handebol Feminino II – E.E. Prof. Salatiel de Almeida – Muzambinho. 
Equipe de Voleibol Masculino II – E.E. Joaquim Correa – Juatuba. 
Oficial FEEMG - Professora Vania Monteiro Alvim. 

 

 

               Orientações aos estudantes-atletas e técnicos 

 

A inclusão de estudantes-atletas e técnicos na delegação do Estado de Minas 

Gerais implica na aceitação espontânea dos princípios constantes no 

Regulamento Geral e da obediência às determinações dos dirigentes da 

delegação. Em momento algum, durante a viagem e do evento, os técnicos e os 

estudantes-atletas poderão colocar seus interesses pessoais acima dos da equipe 

e da delegação.  



 

 
 
 
 
 

    
 

 

Em razão da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei 

nº 13.812, publicada em 16 de março de 2019, torna-se obrigatório ao estudante-

atleta menor de 16 anos portar autorização de viagem. 
 

Cada integrante da delegação é responsável por sua bagagem, segundo as 

normas da Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC poderá utilizar durante 

os voos uma bagagem de mão de até 10 quilos (55 cm largura x 35 cm altura x 

25 cm espessura) e uma bagagem para despacho de até 23 quilos. Será de 

responsabilidade também de cada integrante da delegação os gastos extras de 

qualquer natureza e de sua documentação (Carteira de Identidade original, 

Carteira do Plano de Saúde) e, especificamente os técnicos, a carteira original do 

CREF. 

A carteira de identidade dos estudantes-atletas deve estar em boas condições e 

com no máximo 10 (dez) anos de emissão. 
 

Os estudantes-atletas deverão agir com cordialidade e respeito com dirigentes, 

comissão técnica, estudantes-atletas das outras delegações e funcionários do 

hotel. 

 

                                  Informações adicionais 

 

Em caso de algum estudante-atleta ou técnico levar acompanhante, o mesmo 

não poderá utilizar o transporte da delegação de Minas Gerais. O ônus do 

acompanhante não será de nossa responsabilidade. Fica a cargo do responsável 

legal do estudante-atleta o deslocamento de seu município de origem até Belo 

Horizonte e vice-versa. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

    
 

                 Aos Dirigentes  

- Representar o Estado na sessão preliminar, no congresso de abertura e em 

todos os eventos cuja participação seja necessária perante o COB; 

- Contribuir para o adequado processo de participação da delegação de Minas 

Gerais durante a realização do evento. 

 

 

Aos Estudantes-atletas 

 

- Saídas do hotel só serão permitidas quando acompanhadas de técnicos e/ou 

dirigentes; 

- Nos corredores do hotel não será permitido correr ou jogar bola, respeitando 

também as leis do silêncio; 

- Não será permitida a entrada de meninos nos quartos de meninas, e vice-

versa; 

- Qualquer atitude contrária à prática sadia da atividade esportiva implicará na 

exclusão do estudante-atleta da delegação e retorno imediato à cidade de 

origem; 

- Devem ser respeitados os horários de refeição, banho e horário de dormir (que 

será impreterivelmente até às 22 horas); 

- Evitar transitar pelo hotel com trajes curtos; 

- Quaisquer despesas extras no hotel com serviços de alimentação (além das 

refeições previstas para toda a delegação), telefonia, lavanderia, dentre outras 

serão de responsabilidade do estudante-atleta e/ou técnico; 

- Qualquer dano causado pelo estudante-atleta às instalações e equipamentos 

do hotel será de responsabilidade do mesmo; 

- A resolução de problemas da delegação deverá ser primeiramente direcionada 

ao técnico da equipe (e não ao técnico do estudante-atleta), que levará ao chefe 

de delegação e oficiais, caso necessário. 

- A saída antecipada da delegação por parte do estudante-atleta somente será 

autorizada mediante entrega de termo de responsabilidade, assinado pelos 

responsáveis e acompanhado do documento de identidade do estudante-atleta 

e dos responsáveis, desde que estiver previamente autorizada pelo técnico da 

equipe. 
 

- Não serão ressarcidas as despesas de transporte geradas fora dos horários 

previstos e disponibilizados pelo COB. 



 

 
 
 
 
 

    
 

 

Ao Técnicos/Professores 

 

- É de responsabilidade dos técnicos a boa conduta de seus respectivos 

estudantes-atletas; 

- Acompanhar sua equipe em todos os jogos ou provas programados e fora das 

áreas de competição; 

- Estar no hotel à noite, mantendo a ordem de sua equipe, não sendo permitido 

barulho e qualquer situação que perturbe a ordem; 

- Fazer com que sua equipe respeite os horários de refeições, transporte e 

repouso; 

- É proibido fazer uso de bebidas alcoólicas nos locais de competições e 

refeitório;  

- Devolver as chaves no hotel para vistoria antes de sua partida; 

- Responsabilizar-se pela adequação do uniforme de sua equipe/estudante-

atleta ao Regulamento dos Jogos Escolares da Juventude e pela sua utilização 

nos locais de competição; 

 

Uniforme 

 

- Deve ser usado sempre nos deslocamentos aos locais de competição; 

- É obrigatório o uso do uniforme na abertura oficial e do agasalho durante a 

cerimônia de premiação; 

- Para a viagem de ida e volta todos devem estar uniformizados; 

- Nas cerimônias de premiação, é obrigatório o uso da bandeira de Minas 

Gerais. 

 

Crachá 

 

- Uso obrigatório em todos os espaços, segundo determinação do COB. A perda 

ou dano impede a participação na competição, acesso ao transporte e refeição. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

    
 

 

Horários 
 

- Atenção aos horários estabelecidos pelo COB. 
 
 

- Qualquer conduta que venha contra estas normas poderá ser passiva de 

desligamento do técnico e/ou estudante-atleta da Delegação de Minas Gerais, 

obrigando os mesmos a retornarem às suas cidades de origem; 

- Temos todos um só objetivo: que a participação de Minas Gerais nos Jogos 

Escolares da Juventude seja um grande sucesso! 

 

 

Chefe da Delegação 

Professora Fernanda Alves Batista – CREF6 Nº 031.362-G/MG - SEDESE 

 

Oficiais 

Arthur Henrique Soares Sales Duarte - SEDESE 

Professora Giovanna Rodrigues Silva – CREF6 Nº 038.356 -G/MG – SEDESE 

Professora Vania Monteiro Alvim – CREF6 Nº 015.820-G/MG - FEEMG  

 

Fisioterapeuta 

Marina Martins Pereira – CREFITO 220347/F – FEEMG. 

 

Jornalista 

Philippe Hipólito Ireno Silva – MTB 17.969/MG – FEEMG. 

 
 

 
Responsáveis técnicos: 

 
 

Prof. Guilherme Yankous Cicarini 
CREF6 Nº 018.269-G/MG  
Coordenador Técnico-Geral 
 
Profª. Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima  
CREF6 Nº 022.674-G/MG  
Coordenadora-Geral 


