
CIRCULAR FENABB – 2015/021 

Todas as AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais 

JENAB – JORNADA ESPORTIVA NACIONAL DE AABBs 
 
 

A JENAB - Jornada Esportiva Nacional de AABBs 2015/2016 será realizada em MACEIÓ – AL, 
no período de 18 a 20 de março de 2016. Além da AABB Sede, participarão da JENAB as 
equipes classificadas nas fases regionais (JERABs), realizadas em 2015. 
 
 
MODALIDADES ESPORTIVAS: 
 

1 - FUTEBOL MINICAMPO SUPERMASTER 9 - TÊNIS DE MESA MASCULINO 
2 - FUTEBOL MINICAMPO MASTER    10 - TÊNIS DE MESA FEMININO 
3 - FUTEBOL MINICAMPO ADULTO  11 - SINUCA 
4 - FUTEBOL DE SALÃO 12 - XADREZ 
5 - VOLEIBOL FEMININO 13 - TÊNIS DE QUADRA MASCULINO 
6 - VÔLEI DE AREIA 4X4 MISTO 14 - TÊNIS DE QUADRA FEMININO 
7 - VÔLEI DE AREIA MASCULINO 15 - FUTEVÔLEI  
8 - VÔLEI DE AREIA FEMININO  

 
 
INSCRIÇÕES: 
 
As AABBs participantes farão as inscrições dos atletas no SISTEMA DE JORNADAS, por meio 

da área restrita do site da FENABB (www.fenabb.org.br), conforme orientações contidas no 

manual SISTEMA JORNADAS ESPORTIVAS (anexo). Deverão ser cadastrados os nomes, 
com seus respectivos atestados e comprovantes de pagamento.  Caso o atleta não esteja 
cadastrado no CNA, não poderá ser inscrito, portanto é imprescindível a regularização do 
cadastro do mesmo, o mais rápido possível. 
 

A pré-inscrição (anexa) deverá ser enviada para o e-mail gerev@fenabb.org.br 

 
CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO: 
 

         Até 30/11/2015: envio do formulário de pré-inscrição (anexo); 

         Até 18/12/2015: inclusão dos atletas no Sistema de Jornadas (inscrições 
definitivas); 

         Até 18/12/2015: anexar comprovantes de pagamento e atestados médicos; 
 
 
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO: 
 
Os associados não efetivos deverão comprovar o pagamento das mensalidades dos meses de 
FEV, JUN e OUT/2015, enquanto os efetivos comprovarão apenas uma mensalidade, 
compreendida entre os meses de OUT/2015 e FEV/2016. Os comprovantes deverão ser salvos 
em formato PDF, sendo um arquivo por atleta, e anexados ao Sistema de Jornadas, nos 
respectivos nomes e modalidades, conforme orientações do manual SISTEMA JORNADAS 
ESPORTIVAS (anexo). Serão aceitas somente as opções abaixo: 
 

1.     Débito em conta do associado (emitido pelo Banco); 
2.     Cartão de crédito/débito do próprio associado; 
3.     Boleto em nome do associado, autenticado pela rede bancária; 
4.     Depósito identificado na conta corrente do clube; 
5.     Convênios com empresas/entidades. Neste caso, é preciso comprovar o 

pagamento à AABB e o vínculo trabalhista do associado com o conveniado; 
6.     Transferência da conta do associado para conta da AABB (emitido pelo Banco). 

 
 

http://www.fenabb.org.br/
mailto:gerev@fenabb.org.br


 
 
PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DO EVENTO: 
 

         18/03/2016: congresso técnico, cerimonial de abertura e início dos jogos; 

         19/03/2016: reinício dos jogos; 

         20/03/2016: finais das modalidades, cerimonial de encerramento e premiação. 
                      

 
REGULAMENTO:  
 
Regulamento Geral de Competições - RGC 2015/2016 e Circulares FENABB sobre o evento. 

 
 

AUXÍLIOS PARA PARTICIPANTES OFICIAIS: 
 

         Hospedagem, Transporte, Traslados e Alimentação: Serão providenciados 
diretamente pela FENABB. Após os procedimentos de pré-inscrição e inclusão dos 
atletas, atestados e comprovantes de pagamento no Sistema de Jornadas, a 
FENABB divulgará a logística do transporte. As informações serão repassadas 
oportunamente. 

         Café da manhã: Não será servido café da manhã na AABB Sede, vez que todas 
as delegações estarão hospedadas em hotéis;  

         Traslados: Disponibilizaremos transporte a todas as delegações, nos trajetos 
aeroporto/hotel; hotel/AABB; AABB/hotel; hotel/aeroporto, em horários previamente 
estabelecidos. 

 
 
PARTICIPAÇÃO DE ACOMPANHANTES: 
 
A FENABB emitirá, em breve, orientações sobre a participação de acompanhantes, mais 
especificamente com relação à aquisição do pacote para hospedagem e alimentação.  
 
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Rene Nunes dos Santos Jezreel Agra Cordeiro 
Presidente Vice-Presidente 

 

 


