
 

 
 
 

Brasília (DF), 24 de abril de 2018 
 

CIRCULAR FENABB – 2018/008 
 

Todas as AABBs, CESABBs, Conselheiros Microrregionais, 
Superintendências e Agências 

 
JENAF 2018 – JORNADA ESPORTIVA NACIONAL DE FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL  

 

A JENAF será realizada na AABB BRASÍLIA - DF, no período de 02 a 05 de 

agosto de 2018, conforme abaixo: 

a) 02.08 – quinta-feira: congresso técnico no início da noite; 
b) 03.08 - sexta-feira: início dos jogos, abertura oficial e 

festa/confraternização; 
c) 04.08 - sábado: continuação dos jogos (oitavas e quartas de final); 
d) 05.08 - domingo: jogos semifinais, finais, premiação e encerramento. 

 
Para adiantar o processo, o responsável pela delegação de cada 
Superintendência deverá remeter o Anexo 3 do RJF para FENABB, e-mail 

gerev@fenabb.org.br, até o dia 30 de abril de 2018, incluindo o seu nome 

completo, CPF e e-mail. Após o envio da pré-inscrição o responsável receberá, 
via e-mail, login e senha do Sistema de Jornadas no qual pode acessar as 
informações dos atletas e fazer a inclusão da documentação necessária, bem 
como a revisão dos dados de cada participante. O responsável pela delegação 
será considerado seu Dirigente, podendo ser um colega que já esteja 
participando do evento como atleta, técnico ou o Presidente do CESABB. 

 

Participarão do evento, os funcionários da ativa do Banco do Brasil que se 

classificaram nas Jornadas Esportivas Estaduais de 2017, conforme previsto no 

Regulamento das Jornadas de Funcionários – RJF, nas seguintes modalidades 

esportivas: 

a) Futebol Minicampo Masculino; 

b) Vôlei de Areia 4x4 Misto; 
c) Tênis de Mesa Masculino; 
d) Tênis de Mesa Feminino; 
e) Tênis de Quadra Simples Masculino; 
f) Tênis de Quadra Simples Feminino; e 
g) Sinuca. 
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EQUIPES:  
Em todas as modalidades, o sistema buscará automaticamente os campeões da 
fase estadual (JESAF 2017), sendo que a delegação oficial de cada 
Superintendência Estadual será formada por uma equipe para as modalidades 
coletivas ou um atleta para as individuais, conforme especificado abaixo.  

a) Futebol Minicampo Masculino – 14 atletas mais 01 técnico; 

b) Vôlei de Areia 4x4 Misto – 06 atletas (pelo menos um do sexo oposto em 

quadra); 

c) Tênis de Mesa Masculino – 01 atleta; 
d) Tênis de Mesa Feminino – 01 atleta; 
e) Tênis de Quadra Simples Masculino – 01 atleta; 
f) Tênis de Quadra Simples Feminino – 01 atleta; 
g) Sinuca – 01 atleta. 

 
As orientações específicas serão enviadas aos responsáveis de cada delegação. 
 
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 

(gerev@fenabb.org.br).  
 

FENABB – Federação Nacional de AABBs 
 

   
Rene Nunes dos Santos Pedro Paulo Campos Magno 

Presidente Vice-Presidente 
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