
 

 

 
JENAF 2017 - BOLETIM INFORMATIVO N° 3 
 

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

 
1  - TRANSPORTE / HOSPEDAGEM: 

 Os deslocamentos das cidades de origem do atleta até o aeroporto de 
embarque para Belo Horizonte, cuja distância for igual ou superior a 150 km 
(ida e volta de acordo com o google maps), serão ressarcidos pelo valor de R$ 
0,50 (cinquenta centavos) por km rodado. 

 
 O formulário de prestação de contas está disponível no site e deverá, 

obrigatoriamente, ser entregue no estande da FENABB durante o 
evento. Não serão ressarcidos valores de prestações de contas 
enviadas após o evento. 
 

 Os hotéis de cada delegação e as passagens dos participantes estão disponíveis 

no site da FENABB http://www.fenabb.org.br/jenaf-2017/  

 Em caso de divergência nas informações referente às passagens e hospedagem 

dos participantes, entrar em contato com Sandra Nery, através do e-mail: 

sandra.nery@fenabb.org.br ;  

 Os dias e horários dos voos dos acompanhantes devem ser passados para a 

Sâmea (responsável pelo transporte interno do evento) e/ou Sandra Nery, 

através dos e-mails contatorsviagens@gmail.com e sandra.nery@fenabb.org.br, 

para que providenciem o transfer para o hotel; 

 Haverá uma equipe de credenciamento na recepção das delegações no hotel; 

 

2  - ACOMPANHANTES: 
 

 Reiteramos que a FENABB não se responsabilizará por demanda de serviços 

(hospedagem, traslado, alimentação e participação nos eventos) dos 

acompanhantes que não estão na relação recebida no período estabelecido (já 

encerrado). A hospedagem, alimentação e transporte interno dos 

acompanhantes que não foram informados à FENABB e não pagaram a taxa 

equivalente é de responsabilidade do próprio participante. 

 Os acompanhantes que pagaram a taxa e enviaram o comprovante para a 

FENABB farão jus a hospedagem, alimentação e transporte interno. 

 
3  - PARTICIPANTES:  

 O credenciamento dos participantes será realizado no momento do registro de 

hospedagem no hotel, em espaço reservado pela Organização, quando serão 
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entregues a camiseta oficial, boné, tickets para alimentação e a pulseira de 

identificação e acesso à AABB Belo Horizonte; 

 É obrigatória a participação de todos os atletas no desfile de abertura, trajando 

a camiseta oficial do evento e calçado fechado. Vedado o uso de chinelos.   

 Os participantes deverão apresentar a carteira funcional do Banco (crachá) ou 

documento oficial de fé pública com foto, para participar das competições. 

 

4  - UNIFORMES DE JOGO 

 Serão fornecidos 02 (dois) jogos de uniformes para as equipes de futebol 

(camisa, calção e meião) e camisetas para as equipes de vôlei de areia 4 x 4. 

Os atletas inscritos nas modalidades individuais, poderão jogar com a camiseta 

do evento ou material esportivo de acordo com os padrões de cada modalidade. 

Não será permitida a utilização de vestimentas com divulgação de 

empresas/entidades concorrentes do conglomerado BB; 

 

5  - TABELA DOS JOGOS: 

 O sorteio das tabelas da JENAF 2017 foi realizado na quarta-feira, dia 

19/04/2015, às 11h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pelo site 

da Fenabb – www.fenabb.org.br , e encontra-se disponível através do link:  

http://sisfenabb.fenabb.org.br/gerev/listarModalidadesParticipantesBoleti

m.php?equipes=S&idJornada=77a0cf09ecdab77ba6ab404aacc7fe34&bole

tim=1&app=1    

 

6  - CONGRESSO TECNICO: 

 O congresso técnico será realizado no Hotel Ramada,   às 19h30 de quinta-feira, 

27 de abril. Consultem a programação atualizada no nosso APP (aplicativo para 

celulares e tabletes) e no site:  

http://www.fenabb.org.br/jenaf-2017/ .  

 

 
ACOMPANHEM NOSSO SITE E APP, ONDE AS INFORMAÇÕES ESTÃO SEMPRE ATUALIZADAS!!! 
 

 

FENABB - Federação Nacional de AABBs 
 
 

Rene Nunes dos Santos Jezreel Agra Cordeiro 

Presidente Vice-Presidente 

rene@fenabb.org.br  jez@fenabb.org.br 

(61) 2106.1102 (61) 2106.1105 
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