
  

JERAB 2019 – CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO 
 

O manual para usuários do Sistema de Jornadas está disponível no site: 
http://www.fenabb.org.br/cna-online-sistema-de-jornadas-2/. 

 

JERAB NORDESTE I – 05 a 06/10 AABB Maceió (AL, BA, PE, PB, RN e SE) - Comprovar pagamento 
dos meses: Janeiro, Junho e Julho. 

 Pré-inscrição: enviar até o dia 05 de setembro de 2019 – anexo 2 do RGC, para al@cesabb.com.br; 

 Inscrição Definitiva, Comprovantes de Pagamento e Questionário e Declaração de Responsabilidade 
(anexo 21) e/ou Atestados Médicos: anexar no Sistema de Jornada até o dia 15 de setembro de 
2019. 

OBS: para as AABBs dos estados de Pernambuco e da Bahia os prazos de envio das documentações 
serão diferenciados, considerando as datas das fases estaduais (JESABs): 

 Pré-inscrição – até 17/09/2019, para al@cesabb.com.br; 
 Inscrição Definitiva, Comprovantes de Pagamento e Atestados médicos: até 20/09/2019. 

 

JERAB NORDESTE II – 05 a 06/10 AABB Teresina (AP, CE, MA, PA e PI) - Comprovar pagamento 
dos meses: Janeiro, Junho e Julho. 

 Pré-inscrição: enviar até o dia 05 de setembro de 2019 – anexo 2 do RGC, para pi@cesabb.com.br; 

 Inscrição Definitiva, Comprovantes de Pagamento e Questionário e Declaração de Responsabilidade 
(anexo 21) e/ou Atestados Médicos: anexar no Sistema de Jornada até o dia 15 de setembro de 
2019. 

 

JERAB SUL – 01 a 03/11 AABB Santa Cruz do Sul (MS, PR, RS e SC) - Comprovar pagamento dos 
meses: Janeiro, Junho e Julho. 

 Pré-inscrição: enviar até o dia 30 de setembro de 2019 – anexo 2 do RGC, para rs@cesabb.com.br 
com cópia para o CESABB; 

 Inscrição Definitiva, Comprovantes de Pagamento e Questionário e Declaração de 
Responsabilidade (anexo 21) e/ou Atestados Médicos: anexar no Sistema de Jornada até o dia 07 
de outubro de 2019. 

 

JERAB CENTRO-OESTE – 16 e 17/11 AABB Cristalina (DF, GO, MT e TO) – Comprovar pagamento 
dos meses: Janeiro, Junho e Julho. 

 Pré-inscrição: enviar até o dia 07 de outubro de 2019 – anexo 2 do RGC, para go@cesabb.com.br; 

 Inscrição Definitiva, Comprovantes de Pagamento e Questionário e Declaração de Responsabilidade 
(anexo 21) e/ou Atestados Médicos: anexar no Sistema de Jornada até o dia 14 de outubro de 2019. 

 

JERAB SUDESTE – 16 e 17/11 AABB Vitória (ES, MG, RJ e SP) - Comprovar pagamento dos 
meses: Janeiro, Junho e Julho. 

 Pré-inscrição: enviar até o dia 07 de outubro de 2019 – anexo 2 do RGC, para es@cesabb.com.br; 

 Inscrição Definitiva, Comprovantes de Pagamento e Questionário e Declaração de Responsabilidade 
(anexo 21) e/ou Atestados Médicos: anexar no Sistema de Jornada até o dia 14 de outubro de 2019. 
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ORIENTAÇÕES – Comprovantes de pagamento, questionário e 
declaração de responsabilidade (anexo 21) e/ou atestados médicos e 

respectivos prazos para envio 
  
 
Pedimos atenção especial das afiliadas para todos os prazos previstos no cronograma de inscrição, 
evitando assim que a AABB e/ou atleta deixem de participar da JERAB por não cumprimento dos prazos 
estipulados. Após o encerramento dos prazos, o Sistema de Jornadas não permitirá inclusões e/ou 
alterações. 

 
 

1. COMPROVANTES DE PAGAMENTO: 
 
Conforme artigos 12 das Normas do RGC, para participar das JERABs, os atletas deverão estar em dia 
com o pagamento das mensalidades, exceto beneméritos (sendo no máximo 2 (dois) por modalidade*).  
Os pagamentos deverão ser comprovados mês a mês, nos respectivos vencimentos e não efetuados em 
pagamento único (mensalidades vencidas). Mensalidades pagas acumuladamente, deverão ser 
comprovadas pelo menos três mensalidades pagas em meses anteriores. A comprovação de pagamento 
das mensalidades dar-se-á das seguintes formas: 
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) sistema SICLUS; 
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 a conta da AABB (emitido pelo Banco). 
 
OBSERVAÇÃO 1: Os comprovantes dos itens a.1, a.2 e a.6 também poderão ser em nome do filho, do 
genitor ou cônjuge/companheiro(a) do associado. Caso o detentor da conta debitada também seja 
associado, deverá obrigatoriamente comprovar o seu pagamento e o pagamento do(s) outro(s) 
associado(s); 
OBSERVAÇÃO 2: Comprovante de pagamento em nome de pessoa jurídica deverá ser comprovado o 
vínculo do associado com a empresa. 
 
Se associado efetivo, basta a comprovação de uma mensalidade.  
 

(*) Em caso de sócio benemérito, a afiliada deverá anexar a ata e o estatuto da AABB para 
comprovar esta condição.  
 

IMPORTANTE - NÃO serão aceitos: 

 Comprovantes de pagamento emitidos pela secretaria do clube; 

 Comprovantes de pagamento em nome de terceiros, exceto se tiver de acordo com a 
OBSERVAÇÃO 1.  

 
2. QUESTIONÁRIO E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 21) E/OU ATESTADOS 

MÉDICOS (ANEXO 04) 

 Utilizar o anexo 21 ou anexo 04 do RGC, declarando que o atleta está apto à prática desportiva; 

 Ser emitidos há, no máximo, 1 (um) ano da data do término da competição; 

 Conter a assinatura e o carimbo do Médico, com CRM (legível), em caso de atestado médico. 
 
 

3. ACOMPANHAMENTO: 
 
Caberá a cada AABB, após inserir os documentos no Sistema, supervisionar a situação de cada atleta 
até que o mesmo esteja apto a participar, atentando-se aos prazos. 
 
Ressaltamos que no corrente ano a conferência das inscrições será de responsabilidade CESABB 
Sede/Coordenador Técnico da competição.  

 
 


