
De: Rene N Santos [mailto:rene@fenabb.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017 20:33 
Para: Rene N Santos <rene@fenabb.org.br> 
Assunto: JENAF 2017 - BOLETIM INFORMATIVO N° 1 
 

 

JENAF 2017 - BOLETIM INFORMATIVO N° 1 
 

A TODAS AS AABBs, CESABBs, SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS E 
AGÊNCIAS DE RELACIONAMENTO DAS AABBs 
Com cópia para os Dirigentes das Delegações 
 
1 – DATAS E PRAZOS:   

a) Evento: no período de 28/4 a 01/05/2017 na AABB Belo Horizonte – MG; 
b) A Inscrição Definitiva deve ser inserida no Sistema de Jornadas da FENABB até 

03/03/2017;  
c) Anexar no sistema a Declaração de Responsabilidade dos atletas até 

08/03/2017. 
 

2 -  DESLOCAMENTOS:  
a) O Deslocamento aéreo dos funcionários da ativa (aeroporto de origem/Belo 

Horizonte/aeroporto de origem) será de responsabilidade do BANCO DO 
BRASIL;  

b) Será de responsabilidade da FENABB o deslocamento aéreo dos técnicos e 
dirigentes que não são funcionários do Banco do Brasil e os aposentados 
(aeroporto de origem/Belo Horizonte/aeroporto de origem); 

c) O traslado em Belo Horizonte (aeroporto/hotel/AABB/hotel/aeroporto) será de 
responsabilidade da FENABB e os horários e roteiros serão informados 
oportunamente. 

 
3 – HOSPEDAGEM: 

a) As hospedagens no período de 27.04.2017 a 01.05.2017, cujos hotéis e horários 
de check-in e check-out serão informados posteriormente, serão de 
responsabilidade da FENABB.  

 
4 – PARTICIPANTES: 

a) Na modalidade de futebol, o técnico não precisa ser funcionário do Banco do 

Brasil; 

b) O técnico de futebol não poderá disputar como atleta, mesmo que seja 

funcionário da ativa; 

c) É pré-requisito para a inscrição na JENAF 2017 que o funcionário tenha 

disputado a JESAF 2016, na mesma modalidade, desde que permaneça na 

ativa; 

d) Funcionários da ativa campeões na JESAF 2016, têm a inscrição garantida na 

equipe em que disputou a JESAF, independentemente da localização atual. 

e) A participação de acompanhantes será de responsabilidade exclusiva do 

interessado e deverá ser previamente comunicada à FENABB, através do e-mail: 

sandra.nery@fenabb.org.br ;  
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f) Outras orientações sobre acompanhantes serão divulgadas no próximo boletim. 

 
5 – CRITÉRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO: 

a) Eventuais vagas provenientes de substituições e/ou complementação de 
equipes, poderão ser preenchidas mediante convocação de funcionários da 
equipe vice-campeã. Após esgotadas as possibilidades, da equipe classificada 
em terceiro lugar e assim sucessivamente; 

b) Exclusivamente para a posição de “goleiro”, poderá ser convocado o goleiro da 
equipe vice-campeã e caso não deseje participar, será convocado o goleiro da 
equipe classificada em terceiro lugar, e assim sucessivamente. 

c) O técnico poderá ser substituído livremente, sem a obrigatoriedade de 
apresentação de declaração de desistência formal; 

d) Atletas que se aposentaram ou foram inscritos e não disputaram a JESAF 2016 
poderão ser substituídos, sem a obrigatoriedade de apresentação de declaração 
de desistência formal. 

 
Para esclarecer eventuais dúvidas a respeito da parte Esportiva, favor enviar e-mail para 
gerev@fenabb.org.br . 
 
A FENABB deseja que todos os Estados participem dessa grande festa de 
confraternização integrando as AABBs com o Banco do Brasil e seus funcionários. 
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