
                                                                                                           
                      
 
JENAB 2016 – CIRCULAR FENABB - BOLETIM INFORMATIVO N° 02 
  
Às AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais. 
  
JENAB 2016 / AABB Maceió (AL) - 18 a 20.03.2016. 
  
1. DATAS E PRAZOS:   

a)     Pré-inscrição, inscrição dos atletas no sistema de Jornadas e inclusão dos 

atestados médicos e comprovantes de pagamentos: finalizadas; 
b)    Prazo final para regularização de eventuais pendências de documentação anexada 

(atestados e comprovantes de pagamento): até o dia 15/01/2016.  
c)     As passagens aéreas serão emitidas a partir de 15/01/2016. 

  
2. DESLOCAMENTOS:  

2.1  Terrestre (até 1.200 km – ida e volta): 
a)      As AABBs dos Estados do Rio Grande do Norte (Caicó, Currais Novos e Natal) 

Paraíba (Patos) Pernambuco (Recife) e Sergipe (Nossa Senhora da Glória) irão 
utilizar transporte terrestre (ônibus/micro-ônibus/van/carro próprio); 

b)      Caicó-RN, Currais Novos-RN e Natal-RN poderão utilizar transporte solidário para o 
trecho Natal/Maceió/Natal; 

c)        As AABBs deverão enviar dois orçamentos, com as especificação do veículo e a 
quantidade de lugares disponíveis  para análise da FENABB e definição do valor a 
ser repassado. Os orçamentos deverão ser remetidos para gerev@fenabb.org.br ; 

d)      As delegações que forem previamente autorizadas pela FENABB a utilizarem carro 
próprio, receberão o valor de R$ 0,50/km rodado. 

  
3. ACOMPANHANTES:  

a)     Conforme divulgado no Boletim Informativo nº 01, 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;  

b)    Crianças com idade entre 7 e 12 anos pagarão o valor de R$ 300,00. Crianças de 0 
a 6 anos não pagam. O depósito/transferência bancária do valor acima deverá ser 

efetuado de forma antecipada na conta corrente nº 402.635-7, agência 3382-0, e o 
respectivo comprovante encaminhado por e-mail para a Secretária Sandra.  

c)     Transporte Aéreo: Ratificamos que 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. 
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Faltam 71 dias para a Jornada Esportiva Nacional de AABBs – “AABB Maceió 2016”!!! 
  

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
  

Forte Abraço, 
  
 
 

FENABB – Federação das AABB 
Pedro Paulo Campos Magno 

Presidente e.e. 
 

Jezreel Agra Cordeiro 
Vice Presidente 

  
 


