
 

 
 

JENAF 2017 - BOLETIM INFORMATIVO N° 2 
 

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

 
1  - LOGOMARCA:   

Encaminhamos a logomarca oficial da JENAF 2017, que será utilizada nos 

materiais relacionados ao evento (camisetas, troféus, cartazes, etc.). 

 
2  -  DESLOCAMENTOS:  
a) O deslocamento da cidade de origem do atleta até o aeroporto de embarque para 

Belo Horizonte, é de responsabilidade do Banco do Brasil; 
b) O deslocamento de acompanhantes, se for o caso, será de completa 

responsabilidade do participante. 

 
3  - HOSPEDAGEM: 
a) Haverá uma equipe de credenciamento na recepção das delegações no hotel; 

b) As diárias do período definido para o evento serão custeadas pela FENABB, com 

exceção da hospedagem dos acompanhantes, que é de responsabilidade do próprio 

participante, conforme item 4.a, abaixo; 

c) O participante é responsável também por suas despesas individuais no hotel 

(frigobar, estacionamento, diárias extras, etc.), e deverão ser liquidadas na 

recepção, no momento do check-out. 

 
4  - ACOMPANHANTES: 
a) A participação de acompanhante do(a) atleta deverá ser autorizada previamente 

pela FENABB. Após a autorização, deverá ser providenciado o pagamento do valor 

de R$ 800,00, para custeio das seguintes despesas: 

 3 diárias de hospedagem com café da manhã; 

 4 refeições na AABB (almoço e lanche de sexta-feira e almoço e janta de 

sábado);  

 Festas de abertura e encerramento; 

 Noite de confraternização. 

Obs.: Crianças até 7 anos não pagam e crianças de 8 a 12 anos pagam o valor 

de R$ 400,00.  

b) Os responsáveis pelas delegações deverão comunicar a participação de 

acompanhantes e efetivar o pagamento até o dia 20.03.2017. O pagamento deverá 

ser realizado mediante transferência bancária para a conta 402.635-7, agência 

3382-0, cujo comprovante deverá ser enviado para a secretária executiva da 



Presidência da FENABB, Sandra Nery, no e-mail(sandra.nery@fenabb.org.br), 

acompanhado do nome completo do(a) acompanhante e do(a) atleta vinculado. 

 
5  - PROGRAMAÇÃO PRÉVIA: 

 Dia 27 de abril – quinta-feira  
Chegada das delegações. 

 Dia 28 de abril – sexta-feira 
09h – congresso técnico – Salão Social; 
10h – início das competições;  
11h30 – almoço com música ambiente – Salão Social; 
18h – desfile de abertura – Ginásio da AABB; 
19h30 – coquetel de abertura e festa de confraternização. 

 Dia 29 de abril - sábado 
08h30 – reinício dos jogos;  
11h30 – almoço com música ambiente – Salão Social; 
17h30 – Jantar com música ambiente – Salão Social; 
Noite livre.  

 Dia 30 de abril – domingo  
08h - semifinais das competições esportivas; 
10h30 - finais das competições esportivas; 
11h – Almoço com música ao vivo – Salão Social 

 Incluso: cerveja, refrigerante, suco e água; 
12h30 - cerimonial de encerramento e premiação – Salão Social; 
15h - retorno das delegações. 

 Dia 01 de maio – segunda-feira            
Retorno das delegações remanescentes (aquelas que não tem voo domingo); 
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