
 
 

          

 
 

 
Brasília (DF), 19 de julho de 2017 

 
 

Todas as AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais 

 
CIRCULAR FENABB – 2017/010 

 
JERAB 2017 – Jornadas Regionais de AABBs - Orientações  

 
 
As JERABs - Jornadas Regionais de AABBs 2017 serão realizadas a partir do mês de setembro, 
distribuídas conforme a tabela abaixo: 
 
DIVISÃO DAS JERABs:  

JERABs 2017 

REGIÃO AABB SEDE DATA ESTADOS PARTICIPANTES 

NORTE Porto Velho - RO 08 a 10/09/2017 AC, AM, RO e RR 

CENTRO-OESTE Cuiabá - MT 23 e 24/09/2017 DF, GO, MT e TO 

NORDESTE I Aracaju - SE 20 a 22/10/2017 PB, PE, AL, SE, BA e RN 

SUL Blumenau - SC 03 a 05/11/2017 MS, PR, RS e SC 

NORDESTE II São Luís - MA 04 e 05/11/2017 PI, MA, CE, PA e AP 

SUDESTE Montes Claros - MG 10 a 12/11/2017 ES, MG, RJ e SP 

 
As AABBs classificadas para a JERAB serão as campeãs das modalidades coletivas e duplas 
das JESABs, além das campeãs e vice-campeãs das modalidades individuais, ficando vedada a 
convocação de equipes não previstas no Art. 19 das Normas do RGC.  
 
INSCRIÇÕES:  
As AABBs participantes farão as inscrições dos atletas, com a inclusão dos nomes, atestados e 
comprovantes de pagamento dos participantes no SISTEMA DE JORNADAS, por meio da área 

restrita do site da FENABB www.fenabb.org.br, conforme instruções constantes no manual do 

usuário, disponível em http://www.fenabb.org.br/jerab/. Caso o atleta não esteja cadastrado 

no CNA, o mesmo não constará no SISTEMA DE JORNADAS, portanto, é fundamental a 
realização do cadastro o mais rápido possível. 
 

Informamos que as pré-inscrições devem ser remetidas para gerev@fenabb.org.br, 

conforme Anexo 2 do RGC, disponível em http://www.fenabb.org.br/rgc-2017-2018/. 
 
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO: 
Conforme previsto no artigo 12 das Normas do RGC, as afiliadas deverão comprovar o 
pagamento de 3 (três) mensalidades dos associados não-efetivos e a última mensalidade 
dos efetivos, dos meses definidos para cada JERAB, descritos no cronograma de inscrição 
anexo e disponível em http://www.fenabb.org.br/jerab/.  Os comprovantes deverão ser salvos em 
formato PDF, sendo um arquivo por atleta, anexando-o ao nome do atleta dentro da modalidade 
no SISTEMA DE JORNADAS, de acordo com o manual 
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MODALIDADES ESPORTIVAS:  

 Oficiais – futebol minicampo supermaster, master e adulto, futsal, voleibol feminino, 
vôlei de areia 4x4 misto, vôlei de areia masculino e feminino, tênis de mesa masculino e 
feminino, sinuca e xadrez. 

 Opcionais (também custeadas pela FENABB) - voleibol masculino ou uma 
modalidade coletiva feminina, tênis de quadra simples masculino e feminino e duas 
modalidades individuais ou em dupla ou em trio. A escolha das opcionais será feita pelos 
CESABBs, conforme artigo 25, §1º, das Normas do RGC. 

 JERAB Norte – serão custeadas pela FENABB todas as modalidades oficiais e as 
opcionais tênis de quadra simples masculino e feminino e o futevôlei. 

 
AUXÍLIOS FINANCEIROS FENABB: 
 
RECURSOS AABB SEDE: Mesmos critérios adotados para as JESABs, conforme anexo 17 do 
RGC. As sedes solicitarão recursos, até 15 dias antes do evento, por meio do formulário 1. 
Dispensamos o envio do anexo 16, considerando que as informações constarão do SISTEMA 
DE JORNADAS.  
 
TRANSPORTE POR PARTICIPANTE OFICIAL:  

 

Distância - ida e volta (*) Valor  

Até 100 km   R$   50,00  

De 101 a 300 km   R$   70,00  

De 301 a 700 km   R$ 114,00  

De 701 a 1000 km   R$ 144,00  

De 1.001 a 1.500 km   R$ 206,00  

De 1.501 a 2.000 km   R$ 257,00  

De 2.001 a 2.999 km R$ 309,00  

Acima de 3.000 km R$ 330,00 
(*) Fonte para as distâncias: www.google.com.br – mapas. Caso a distância do site seja incompatível com aquela a ser 
percorrida pela AABB, informar, via e-mail gerev@fenabb.org.br. 

 
Sugerimos que as delegações dos estados se organizem, por meio de seus respectivos 
CESABBs, para utilizar transporte solidário com ônibus saindo de locais estratégicos, por 
apresentar a melhor relação custo-benefício e maior conforto para os participantes. 
 
HOSPEDAGEM: Até duas diárias no valor de R$ 65,00, totalizando R$ 130,00 por oficial. 
 
ALIMENTAÇÃO: R$ 20,00 por refeição (almoço e jantar), sendo até três refeições por oficial para 
eventos realizados em dois dias e até cinco para jornadas com duração de três dias, 
considerando a programação oficial da competição; 
 
CAFÉ DA MANHÃ: R$ 8,00 por Jornada e por oficial; 
 
CAMISETAS: Serão enviadas pela FENABB para as sedes das Jornadas;  
 
LIBERAÇÃO DOS AUXÍLIOS: Adiantamento de 80% e a diferença, de acordo com os registros dos 
participantes nas súmulas dos jogos, conforme artigos 53 e 59 do RGC. 
 
IMPORTANTE:  

Para receberem os recursos financeiros as AABBs participantes deverão estar com a 
documentação completa no SISTEMA DE JORNADAS e sem nenhum tipo de pendência com a 
FENABB ou com o CESABB, seja ela documental (filiação à FENABB, relatórios, atualização 
cadastral, relatório anual) ou financeira (inadimplência, ausência ou atraso de prestação de 
contas).  
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Atenciosamente, 

FENABB - Federação das AABB 
 
 

Rene Nunes dos Santos Pedro Paulo C. Magno  
Presidente Vice-Presidente 

rene@fenabb.org.br  pepe@fenabb.org.br  
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