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BOLSA ATLETA
Serão selecionados os 6 melhores competidores (3 atletas do sexo masculino e 3 atletas do sexo
feminino) das modalidades vôlei, handebol, futsal e basquete da 1º divisão e que poderão aderir ao
Bolsa Atleta já no exercício de 2017.
A seleção é realizada da seguinte maneira: os técnicos das equipes e o arbitro votam no melhor
competidor da partida. Os técnicos votam no melhor competidor da equipe adversária.
As cédulas de votação serão encaminhadas ao Ministério do Esporte – Programa Bolsa Atleta que irá
realizar a contagem dos votos.
Todos os anos, o Ministério do Esporte lança o edital para o ingresso no programa no primeiro
semestre. As inscrições são feitas pela internet. Em seguida, o atleta deverá enviar pelos
correios os documentos que comprovem a sua classificação nos Jogos Estudantis.
A competição é um dos pré-requisitos para a categoria Estudantil do Programa, que contempla
atletas com idades entre 14 e 20 anos. Para pleitear uma bolsa, o atleta precisa estar regularmente
matriculado em uma instituição de ensino, público ou privado, e entre os seis melhores atletas em
cada modalidade coletiva.
Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail: duvidasbolsa@esporte.gov.br

COMITÊ LOCAL
ATENÇÃO!
Solicitamos a gentileza de todos os participantes do JUBs Cuiabá 2016, por motivo de segurança
patrimonial da Arena Pantanal, a colaborarem na manutenção das sinalizações e respeitarem a
restrição de acesso às áreas demarcadas pelos gradis para o Campo de Futebol, bem como para
outros Setores não relacionados ao evento.
Solicitamos, ainda, aos usuários dos ELEVADORES que respeitem a indicação da capacidade de
carga levando em consideração pessoas e bagagens para evitar a sobrecarga do funcionamento dos
motores dos elevadores.
Informamos aos participantes do evento que nas instalações da Arena Pantanal é expressamente
PROIBIDO FUMAR.
SOLICITAMOS AOS PARTICIPANTES DO JUBs 2016 QUE FREQUENTAM AS DEPENDÊNCIAS
DA ARENA PANTANAL QUE NÃO ACIONEM OS INTERRUPTORES DOS ALARMES DE
INCÊNDIO DA INSTALAÇÃO.
INFORMAMOS QUE A ARENA PANTANAL POSSUI SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO.
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GERÊNCIA MÉDICA
ORIENTAÇÕES GERAIS
Coordenação de Serviços Médicos: Está localizada na Arena Pantanal das 09:00 às 19:00, 2
andar, sala 251, Setor Leste.

o

Arena Pantanal: Estará disponível para atendimento das delegações um Posto Médico Avançado
o
(PMA), com a presença de equipe médica e de enfermagem, localizado no 1 andar do Setor Oeste,
dos dias 2-12, das 8hs às 22hs, além de local para atendimento fisioterápico, localizado no
boulervard dos atletas, o qual poderá ser utilizado pelos fisioterapeutas das Federações, também no
horário estipulado anteriormente. NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO MATERIAL FISIOTERÁPICO POR
PARTE DA CONFEDERAÇÃO PARA ESTES ATENDIMENTOS.
Plantão de Emergência: em caso de necessidade após às 22h, entrar em contato com:
Carlos Carneiro (11) 99258-6856
Warlindo Neto (11) 99424-7186
Aristides Melo (11) 99365-6307
Denis Peres (11) 99357-1923
Cássio Santiago (11) 99437-5458
Weyler Lima (11) 99361-1315
Nota 1: Em cada local de competição haverá uma equipe de saúde, composta de voluntários de
Medicina, Enfermagem e Fisioterapia. Havendo necessidade, o participante será removido pela USB
(Unidade Suporte Básico) ou pela USA ( Unidade de Suporte Avançado ), que estará no local ou
entorno do local de competição à disposição. Todos os participantes que necessitarem de
atendimento Médico serão direcionados à Arena Pantanal, para avaliação da equipe do PMA, e caso
tenha necessidade, serão removidos, em Ambulância Avançada, para os hospitais de referência.
Hospital de Referência: Em caso de necessidade de atendimento médico Hospitalar, esse deverá
ser comunicado imediatamente à coordenação de Serviços Médicos.
Obrigatoriamente, o participante deverá ser encaminhado à Arena Pantanal, para atendimento no
PMA, no período das 8-22hs, e após esse horário, o responsável deverá acionar o SAMU 192, que já
está dedicado ao evento. Importante avisar que se trata de participante do JUBs.
Gelo para uso terapêutico: Haverá em todas as instalações esportivas gelo para uso
TERAPEUTICO a disposição dos participantes. Em caso de necessidade, favor requisitar a equipe
médica do local.
Material Médico: Medicamentos e/ou material de uso médico (gazes, atadura, Ice Sprays, etc,...)
serão disponibilizados apenas e, exclusivamente, durante a partida para os atletas em período de
jogo. O atendimento pré partida e pós partida serão de responsabilidade das delegações e o material
não será disponibilizado pelo Comitê Organizador.
Sobre o atendimento:
• O atendimento no local das competições será prioritariamente de responsabilidade do
médico/fisioterapeuta credenciado pela IES. Caso este não esteja no local, o atendimento será
processado pela equipe de plantão de acordo com o protocolo pré-estabelecido pelo Comitê
Organizador.
• 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.
• 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. 80, do regulamento Geral das
Olimpíadas Universitárias.

2. Intercorrências médicas fora do ambiente de competição poderão ser comunicadas à
Coordenação Médica, para orientação e conduta, através dos rádios/telefones divulgados no
boletim.
3. De acordo com o Art. 13, Parágrafo Terceiro, letra “b”, do Regulamento Geral das Olimpíadas
Universitárias, médicos e fisioterapeutas poderão ser escalados para prestar atendimento na
competição. O profissional convocado será notificado pessoalmente e por divulgação no
Boletim Oficial.
4. O atendimento médico nos hospitais credenciados será feito com a apresentação do
documento de identificação do evento (credencial) do paciente e do acompanhante, além de
um documento com foto como RG.
5. Casos específicos poderão ser discutidos diretamente com a Coordenação Médica. O Comitê
Organizador se colocará à disposição para esclarecimento e sugestões.
6. Sugerimos atenção especial com a hidratação dos participantes, higienização das
mãos rotineiramente e evitarem se alimentar em locais com alimentos de origem
duvidosa.
7. Importante ressaltar aos membros da delegação e atletas o perigo de nadar no Rio
Cuiabá.
LOCAIS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
UNIDADE

ENDEREÇO

UPA ZONA NORTE

Av. Tancredo Neves, 631 - Bairro Morada do Ouro

POLICLÍNICA DO VERDÃO

Av. Agrícola Paes de Barros - Bairro Verdão

FONE (65)

3614-5702
3645-5711
3617-1456

LOCAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO
Hospital de Referência SUS
ENDEREÇO

FONE (65)

UPA ZONA SUL

UNIDADE

Rua Raimundo Pinheiros, 77 - Bairro Pascoal Ramos

UPA ZONA NORTE

Av. Tancredo Neves, 631 - Bairro Morada do Ouro

POLICLÍNICA DO VERDÃO

Av. Agrícola Paes de Barros - Bairro Verdão

3614-9000
3614-5702
3645-5711
3617-1456

Hospitais Particulares (Convênios):
UNIDADE

ENDEREÇO

FONE (65)

HOSPITAL SANTA ROSA

Rua Adel Maluf 119 - Bairro Jardim Mariana

3618-8000

HOSPITAL JARDIM CUIABÁ

Av. das Flores, 843 - Bairro Jardim Cuiabá

3051-3000

GERÊNCIA FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
Atenção!
Informamos às Delegações que serão entregues, pela organização, lunch box, nos
locais de competição SOMENTE às equipes que farão rodadas às 13h e a partir das
19h30.

GERÊNCIA DE MARKETING, COMUNICAÇÃO,
ATIVIDADES CULTURAIS E REDES SOCIAIS
O espaço Boulevard já está aberto das 10h às 22h, oferecendo entretenimento como salão de jogos,
parede de escalada, jogos virtuais, lan house, lojinha da CDBU e ONZA, vendas de pacotes
turísticos, fotos no campo, experiência paradesportiva, sala de fisioterapia, spa Senac, além de um
espaço refrescante com sorvete e açaí.

GERÊNCIA OPERACIONAL
Os Kits dos participantes da segunda fase do JUBS 2016, serão entregues no dia 09/11/2016, das
10h até as 16h, no depósito da Gerência Operacional, localizado no 2º andar - Setor Leste da Arena
Pantanal. Os referidos Kits deverão ser retirados pelos Presidentes da FUEs ou Chefes de
Delegações.
A água para hidratação dos atletas deverá ser levada pela equipe para os locais de competições.

GERÊNCIA DE TRANSPORTES
1. TRANSPORTE - CHEFES DE DELEGAÇÃO
Os Chefes de Delegações terão direito, do dia 01/11 a 12/11, a um carro sem motorista que ficará
disponível até as 18h00 do dia 12/11.
Após a retirada do carro na empresa os Chefes de Delegações/Condutores, deverão apresentar os
mesmos na Coordenação de Marketing, no CCO / ARENA PANTANAL, para adesivagem do carro,
sendo proibida a retirada dos adesivos do mesmo. O carro será para uso exclusivo no evento,
podendo ser utilizado para deslocamentos entre os ginásios, hotéis e comitê organizador.
Todas as ocorrências envolvendo o veículo (acidentes, multas e outras) serão de
responsabilidade do Chefe de Delegação / condutor do veículo.
Informamos que é proibido estacionar os veículos em frente ao portão de acesso ao Comitê
Organizador (Portão G da Arena Pantanal). Todos os veículos deverão utilizar o
estacionamento oficial da competição (estacionamento principal da Arena Pantanal).
2. CIRCULARES ALIMENTAÇÃO E COMPETIÇÃO
2.1. 2° FASE
2.1.1. CIRCULAR ALIMENTAÇÃO
O sistema de transporte para o local de Alimentação por meio das 04 rotas será em forma de circular,
que funcionará das 10h15min às 22h15min, com intervalos de saída de 30 minutos.
Informamos que nos dias 09, 10, 11 e 12/11 os horários do TRANSPORTE DEDICADO serão
conforme especificado abaixo:
Saída Hotel
Saída Arena Pantanal
06h30min
09h
07h
10h
07h30min
12h
08h
13h
08h30min
14h
09h30min
15h
10h30min
16h
12h30min
17h
13h30min
18h
14h30min
19h
15h30min
20h
16h30min
22h15min
17h30min
18h30min
19h30min
20h30min
ATENÇÂO: Por ser um sistema único circular para hotéis - competição - alimentação,
sugerimos
que
se
organizem
com
bastante
antecedência
nos
pontos
de
embarque/desembarque a fim de evitar possíveis atrasos.

2.1.2. COMPETIÇÃO
O sistema de transporte para os locais de Competição será em forma de dedicado, onde as equipes
que jogarão nos horários 08h30min, 10h, 11h30min e 13h saíram do hotel. As equipes que jogarão
nos demais horários saíram do local de Alimentação (Arena Pantanal), sempre com 02 (duas) horas
antes do horário de início do jogo.
ATENÇÃO: TODOS OS RETORNOS DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO SERÃO PARA ARENA
PANTANAL E UTILIZARÃO AS ROTAS CIRCULARES PARA O RETORNO AOS HOTÉIS.
3. TRANSFER AEROPORTO / RODOVIÁRIA
Informamos aos Chefes de Delegações que o prazo final para informar as saídas para transfer para
aeroporto/rodoviária é até dia 09/11 às 18h. Caso queiram informar alguma alteração nas saídas
solicitamos que a façam na sala de Transporte na CCO/Arena Pantanal (sala 252) em até 48 horas
antes do horário programado para embarque.

GERÊNCIA DE TABELAS, RESULTADOS,
CLASSIFICAÇÃO E ESTATÍSTICA
Todas as equipes devem levar os dois jogos de uniforme para a quadra. Não será realizado o
controle e indicação dos uniformes por parte da Organização.

