Saiba de quais modalidades sua família
pode participar
Um dos principais objetivos do evento, além da prática esportiva, é a
congregação entre familiares e amigos. Para os magistrados que desejarem
incluir seus filhos, cônjuges ou companheiros em uma ou mais provas da
competição, a Comissão Organizadora dos Jogos Nacionais recomenda que
fiquem atentos às regras descritas no Regulamento Geral, bem como às
diferenciações entre as categorias de cada modalidade esportiva, para que
não haja dúvidas na hora da inscrição.
Esporte

Somente
Magistrados

Magistrados
e cônjuges

X

Voleibol Feminino

X

Voleibol de Areia Masculino (dupla)

X

Voleibol de Areia Feminino (dupla)

X
X

Basquete Masculino

X

“Convidamos todos os magistrados brasileiros, sobretudo os
amantes do esporte, que participem desse grande evento. Que a
gente possa fazer desta edição a maior e a melhor de todos os
tempos”, Marcus Quintas – secretário de Esportes da AMB

Magistrados e
dependentes

Voleibol Masculino

Futsal Masculino

“O evento está muito bem coordenado e tem tudo para ser um
sucesso. Esperamos que os associados se inscrevam e participem
dos Jogos Nacionais, que serão tão importantes para a congregação dos magistrados”, Jayme de Oliveira – presidente da AMB

“É uma alegria imensa receber um evento da magnitude dos Jogos
Nacionais. É uma oportunidade de reencontrar os colegas, seus
familiares e estreitar laços com os amigos de outros estados”,
Ricardo Alexandre Costa, presidente da ACM

Voleibol de Areia Masculino (dupla)

X

Voleibol de Areia Feminino (dupla)

X
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Futevôlei Masculino

X

Beach Tennis Masculino (dupla)

X
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Beach Tennis Feminino (dupla)

X
X

Natação: masculino e feminino
Atletismo: masculino e feminino
Xadrez - sem distinção de sexo

X
X

Tênis de Mesa Masculino

X

Tênis de Mesa Feminino

X

Sinuca - sem distinção de sexo

X

Tiro Esportivo Masculino

X

Tiro Esportivo Feminino

X

Pebolim Masculino

X

Pebolim Feminino

X

Vale lembrar que cada atleta poderá participar de quantas modalidades e
categorias desejar. Em caso de coincidência de horários, não serão remarcados
ou atrasados os jogos ou provas. Os associados que ainda não fizeram sua
inscrição podem fazê-la de forma gratuita, por meio do hotsite dos Jogos.
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Inscrições até 25 de agosto

Conheça as modalidades esportivas, passeios,
preços e as principais informações
para a sua participação no evento!
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Realização

Agência oficial

Mais informações no site:

www.amb.com.br/jogos/2017

CFO sediará oitava edição dos
Jogos Nacionais

Preços promocionais para hospedagem
e passagens aéreas

O Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO) de Fortaleza (CE),
inaugurado para as Olimpíadas Rio 2016, receberá, de 25 a 29 de outubro de
2017, os magistrados atletas que vão competir nos VIII Jogos Nacionais da
Magistratura.
O evento da AMB, em parceria com a Associação Cearense de Magistrados
(ACM), está preparado para recepcionar mais de 600 filiados de todo o Brasil
para celebrar o espírito de confraternização que une a categoria.
Durante cinco dias, os interessados poderão participar de 13 modalidades que
visam a preservar a saúde física e mental, incentivar a prática do esporte, além
de promover o congraçamento entre os colegas e seus familiares, que também
estão convidados a disputar as provas.
As novidades desta edição são o beach tennis
tennis e o futsal, que poderá ser
disputado na categoria máster, para pessoas acima de 45 anos. Os
interessados em participar das provas de atletismo, basquete, futevôlei, futsal,
natação, pebolim, sinuca, tênis de mesa, tiro esportivo, voleibol, voleibol de
areia, xadrez e beach tennis têm até o dia 25 de agosto para garantir sua vaga.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo hotsite dos Jogos.
Não deixe de participar!

Voos e hotéis
Os participantes dos VIII Jogos Nacionais da Magistratura terão preços especiais
junto a companhias aéreas e hotéis. A Flytour, especializada na gestão de viagens
corporativas e lazer, é a empresa responsável pela prestação dos serviços.

Passeios
Fortaleza é a quinta maior capital do País. Seu litoral possui extensão de
34 quilômetros, totalizando 15 praias principais. A cidade tem como limites
a foz dos rios Ceará, ao norte, e Pacoti, ao sul.
A organização negociou excelentes tarifas de passeios turísticos para o
período do evento, com pagamento à vista ou parcelado, em 3x no cartão.
Mais informações: www.amb.com.br/jogos/2017.

Parte aérea
Descontos de até 20% nas passagens das companhias Gol, Latam, Avianca e Azul.
O pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito. Confira:
Companhia aérea

Pagamento

TAM

Até 4 x sem juros

GOL

Até 6 x sem juros

AZUL

Até 6 x sem juros

AVIANCA

Até 6 x sem juros

*Preços promocionais válidos para viagens que ocorram entre os dias 23 de outubro
e 30 de outubro de 2017. Trajetos para voos domésticos (ida e volta para Fortaleza).

Hospedagem
A Associação Cearense de Magistrados (ACM) e a Flytour negociaram tarifas
promocionais de diárias em hotéis de Fortaleza:
HOTEL

SGL R$

DBL R$

TPL R$

QDP R$

Marina Park
www.marinapark.com.br
*Hotel oficial do evento

241,00 +
15%

267,00 +
15%

334,00 +
15%

419,00 +
15%

Gran Marquise
www.granmarquise.com.br

338,26 +
15%

338,26 +
15%

473,26 +
15%

Indisponível

Seara
http://hotelseara.com.br

266,00

296,00

370,00

Indisponível

*Forma de pagamento da hospedagem: à vista.

Contatos
E-mail: lazer.for@flytour.com.br
Tel.: (085) 3036-7801/7802/7803/7827

City Tour

Praia do Beach Park

Praia de Águas Belas

R$ 41 por pessoa.
Segunda, quarta e
sexta. Passeio pelas
praias de Iracema,
do Futuro e do
Mucuripe, e Catedral
Metropolitana, entre
outros.

R$ 41 por pessoa.
Sexta e domingo. Na
Praia do Porto das
Dunas encontra-se o
maior parque aquático da América Latina,
o Beach Park.

R$ 56 por pessoa.
Quinta e sábado.
Praia com água
verde esmeralda e
piscinas naturais. Há
o encontro do rio
Mal Cozinhado com
o mar.

Praia de Canoa
Quebrada

Praia de Cumbuco

City Tour/Praia de
Cumbuco

R$ 66 por pessoa.
Segunda, quarta e
sexta. Praia cercada
de falésias que atuam
como
mirantes
naturais. Inclui passeio
de buggy pelas dunas.

R$ 41 por pessoa.
Quarta e domingo.
Passeio de jangada,
cavalo ou buggy,
com parada para
sky-bunda,
com
mergulho na lagoa
de Parnamirim.

R$ 41 por pessoa.
Segunda, quarta e
sábado. Reconhecimento histórico e
turístico da cidade.
Em seguida, ida à
Praia do Cumbuco.

Praia de Morro
Branco
R$ 56 por pessoa.
Terça,
quinta
e
domingo.
Cenário
de produções para
TV e cinema, possui
labirintos formados
entre dunas e falésias.

Praia da Lagoinha
R$ 56 por pessoa.
Terça e sábado.
Colônia de pescadores situada em um
mirante, de onde se
aprecia coqueiros e
dunas avermelhadas.

