
 

 

 

 

 

 
Comunicado 24/DCO/FCF/2011 

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2011 

 

 

COMUNICADO 

 

 
A Diretoria de Competições da FCF comunica, respeitados os prazos e poderes do 

RGC da FCF, as alterações nas seguintes partidas da 2ª Divisão do Campeonato 

Cearense:  

 

           Jogo 20 – São Benedito x Boa Viagem   

 Mudança do estádio Junco para o estádio Tarcisão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 25 – São Benedito x Maranguape   

 Mudança do dia 26/02 para o dia 27/02 no estádio Tarcisão, mantido 

horário. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 26 – Arsenal x Boa Viagem    

 Mudança do dia 02/03 para o dia 26/02 às 16h00min horas no estádio 

Antônio Cruz.  

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 29 – Crateús x Maracanã    

 Mudança do estádio Serjão para o estádio Juvenal Melo, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 33 – Uniclinic x Pacatuba   

 Mudança do estádio Domingão para o estádio Antônio Cruz, mantidos data 

e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 34 – Trairiense x Crateús   

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          Jogo 39 – Uniclinic x Trairiense   

 Mudança do estádio Domingão para o estádio Antônio Cruz, mantidos data 

e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 40 – Arsenal x Juazeiro   

 Mudança do dia 12/03 para o dia 13/03 no estádio Antônio Cruz 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 41 – São Benedito x Pacatuba   

 Mudança do estádio Junco para o estádio Tarcisão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

  

          Jogo 44 – Trairiense x Boa Viagem    

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 47 – Crateús x São Benedito  

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 49 – Trairiense x Maranguape    

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 50 – Uniclinic x Boa Viagem   

 Mudança do dia 24/03 para o dia 19/03 às 16h00min no estádio Antônio 

Cruz. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 52 – Crateús x Arsenal    

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 57 – Trairiense x Maracanã   

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 



 

 

 

 

 

 

 

          Jogo 58 – Arsenal x Caucaia   

 Mudança do estádio Junco para o estádio Antônio Cruz, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 59 – São Benedito x Juazeiro   

 Mudança do dia 23/03 para o dia 27/03 às 16:00 no estádio Tarcisão. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 60 – Crateús x Pacatuba   

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 64 – São Benedito x Arsenal    

 Mudança do estádio Junco para o estádio Tarcisão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 69 – Uniclinic x Crateús   

 Mudança do estádio Domingão para o estádio Antônio Cruz, mantidos data 

e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 70 – Trairiense x Caucaia    

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 74 – Crateús x Boa Viagem    

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário.  

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 76 – São Benedito x Trairiense     

 Mudança do estádio Junco para o estádio Tarcisão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 77 – Arsenal x Maracanã   

 Mudança do estádio Junco para o estádio Antônio Cruz, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Jogo 79 – Crateús x Maranguape    

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário.  

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 81 – São Benedito x Uniclinic    

 Mudança do dia 16/04 para o dia 17/04 ás 16h00min no estádio Tarcisão.  

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 82 – Arsenal x Trairiense    

 Mudança do dia 13/04 para o dia 16/04 às 16h00min no estádio Antônio 

Cruz. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

          Jogo 87 – Uniclinic x Arsenal   

 Mudança do dia 24/04 para o dia 23/04 no estádio Antônio Cruz, mantido 

horário. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 88 – Trairiense x Juazeiro    

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

           Jogo 93 – Uniclinic x Juazeiro    

 Mudança do estádio Domingão para o estádio Antônio Cruz, mantidos data 

e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 94 – Trairiense x Pacatuba   

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 97 – Arsenal x Maranguape   

 Mudança do estádio Junco para o estádio Antônio Cruz, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 100 – Crateús x Trairiense   

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Jogo 102 – São Benedito x Tauá   

 Mudança do estádio Junco para o estádio Tarcisão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 105 – Trairiense x Uniclinic   

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 108 – Crateús x Caucaia  

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário.  

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 111 – Uniclinic x Tauá    

 Mudança do dia 11/05 para o dia 14/05 às 16h00min no estádio Antônio 

Cruz. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

 

          Jogo 112 – Arsenal x Pacatuba   

 Mudança do dia 11/05 para o dia 15/05 às 16h00min no estádio Antônio 

Cruz.  

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 113 – São Benedito x Crateús  

 Mudança do dia 12/05 para o dia 15/05 às 16h00min no estádio Tarcisão.  

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

         Jogo 118 – Arsenal x Crateús    

 Mudança do estádio Junco para o estádio Antônio Cruz, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 119 – São Benedito x Caucaia   

 Mudança do estádio Junco para o estádio Tarcisão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Jogo 121 – Uniclinic x Maranguape   

 Mudança do dia 22/05 para o dia 21/05 no estádio Antônio Cruz, mantido 

horário. 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 128 – Uniclinic x Maracanã    

 Mudança do estádio Domingão para o estádio Antônio Cruz, mantidos data 

e horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 129 – Trairiense x Tauá    

 Mudança do estádio Perilão para o estádio Barrosão, mantidos data e 

horário.   

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

          Jogo 132 – Crateús x Juazeiro   

 No estádio Juvenal Melo, mantidos data e horário 

 Motivo: Regularização do estádio do clube mandante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josimar de Carvalho 
Diretor de Competições 

 
C/C: Presidência/FCF, Associação Desportiva Arsenal de Caridade, Associação 

Desportiva São Benedito, Associação Desportiva Tauá, Associação Trairiense de Futebol, 

Associação dos Desportistas de Pacatuba, Boa Viagem Esporte Clube Caucaia Esporte 

Clube, Crateús Esporte Clube, Juazeiro Empreendimentos Esportivos, Maracanã Esporte 

Clube, Maranguape Futebol Clube, Uniclinic Atlético Clube, DF/FCF, DC/FCF, DJ/FCF, 

Comissão de Arbitragem/FCF, Assessoria de Imprensa/FCF. 


