
 
JENAB 2016 – CIRCULAR FENABB - BOLETIM INFORMATIVO N° 01 
 
Às AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais. 
 
Conforme divulgado pela Circular FENABB 2015/021 (anexa), de 11/11/2015, a JENAB - 
Jornada Nacional de AABBs 2016 será realizada na AABB MACEIÓ – AL, no período de 18 a 
20.03.2016, com a participação das equipes classificadas como campeãs das JERABs 2015 - 
Jornadas Regionais, realizadas entre outubro e novembro de 2015. 
 
1 – DATAS E PRAZOS:   

a)    Evento: 18 a 20/03/2016 – AABB MACEIÓ (AL); 
b)    Pré-inscrição: finalizada; 
c)    Inscrição dos atletas no sistema de Jornadas: até o dia 18/12/2015;  
d)    Inclusão dos atestados médicos e comprovantes de pagamentos: até o dia 

18/12/2015; 
e)    Prazo final para regularização de eventuais pendências de documentação anexada 

(atestados e comprovantes de pagamento): até o dia 15/01/2016. 
 
Comprovantes de pagamento: Os associados não efetivos deverão comprovar o pagamento 
das mensalidades dos meses de FEV, JUN e OUT/2015, enquanto os efetivos comprovarão 
apenas uma mensalidade, compreendida entre os meses de OUT/2015 e FEV/2016. Os 
comprovantes deverão ser salvos em formato PDF, sendo um arquivo por atleta, e anexados 
ao Sistema de Jornadas, nos respectivos nomes e modalidades, conforme orientações do 
manual SISTEMA JORNADAS ESPORTIVAS (anexo). Serão aceitas somente as opções 
abaixo: 
 

1.     Débito em conta do associado (emitido pelo Banco); 
2.     Cartão de crédito/débito do próprio associado; 
3.     Boleto em nome do associado, autenticado pela rede bancária; 
4.     Depósito identificado na conta corrente do clube; 
5.     Convênios com empresas/entidades. Neste caso, é preciso comprovar o 

pagamento à AABB e o vínculo trabalhista do associado com o conveniado; 
6.     Transferência da conta do associado para conta da AABB (emitido pelo Banco). 

 
2 - SUBSTITUIÇÕES, INCLUSÕES E DESISTÊNCIAS DE ATLETAS: 
 

         Poderão ocorrer sem ônus para as AABBs até a emissão das passagens aéreas; 

         Após a emissão das passagens aéreas dos atletas inscritos, todas as despesas 
provenientes de uma eventual desistência ou substituição, no que se refere ao 
transporte aéreo e hospedagem, será de responsabilidade de cada AABB participante. 

 
3 -  DESLOCAMENTOS:  

a)    O deslocamento aéreo (aeroporto de origem/Maceió/aeroporto de origem) será de 
responsabilidade da FENABB, inclusive a aquisição dos bilhetes; 

b)    O deslocamento da cidade de origem do atleta até o aeroporto de embarque para 
Maceió, é por conta de cada AABB participante/delegação; 

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

d)    O deslocamento de acompanhantes, se for o caso, será de completa responsabilidade 
do participante e deverá atender as orientações do item 5. 

 
4 – HOSPEDAGEM: 



a)     As hospedagens serão por conta da FENABB, junto aos hotéis oficiais, em 
apartamentos duplos e triplos: 

         RITZ SUITES (www.ritzsuites.com.br); 

         MATSUBARA HOTEL (www.matsubarahotel.com.br); 

         HOLIDAY INN (www.holidayinnbrasil.com.br); 

         MACEIÓ ATLANTIC (www.maceioatlantic.com.br); 

         MACEIÓ MAR HOTEL (www.maceiomarhotel.com.br); 

         BRISA TOWER (www.hotelbrisatower.com.br). 
b)    A hospedagem será do dia 17.03.2016 a 20.03.2016, e haverá uma equipe de 

credenciamento na recepção das delegações nos hotéis; 
c)     As diárias do período definido para o evento serão pagas pela FENABB. No caso de 

hospedagem de acompanhantes, observar as orientações do item 5; 
d)    O participante é responsável por suas despesas individuais no hotel, que deverão ser 

liquidadas na recepção do hotel, quando do check-out, inclusive frigobar, 
estacionamento e diárias extras. 

 
5 – ACOMPANHANTES:  

a)     A participação de 01 (um) acompanhante por atleta deverá ser previamente informada 
à FENABB pelas AABBs, no e-mail da Secretária Executiva 
sandra.nery@fenabb.org.br até o dia 15/01/2015, mediante o pagamento antecipado 
de R$ 800,00 para custear as despesas com hospedagem durante o evento, as 
refeições oficiais na AABB e a participação nas festas de abertura, noite de 
confraternização e encerramento. O depósito/transferência bancária do valor 
acima deverá ser efetuado na conta corrente nº 402.635-7, agência 3382-0, e o 
respectivo comprovante  encaminhado por e-mail para a Secretária Sandra.  
 

b)   Transporte Aéreo: As despesas com passagens dos acompanhantes são de exclusiva 
responsabilidade dos participantes e poderão ser adquiridas, com descontos, junto à 
empresa contratada pela FENABB para a compra das passagens das delegações. O 
pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo participante para a empresa LUANE 
BITTES Turismo, por meio de crédito em conta, faturamento ou cartão de crédito;  

 
ATENÇÃO: Os nomes das relações de inscritos no evento e acompanhantes para efeito de 
emissão de passagem não podem conter erros de grafia, tendo em vista que as empresas 
aéreas não permitem o embarque caso o nome não esteja exatamente igual ao documento de 
identificação. 

A FENABB deseja que as AABBs classificadas participem dessa grande festa de 
confraternização, integrando o Banco do Brasil com as AABBs e seus associados. 
 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 

Forte Abraço, 
 

FENABB – Federação das AABB 
Rene Nunes dos Santos 

Presidente 
 

Jezreel Agra Cordeiro 
Vice Presidente 
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