
CIRCULAR – 2022/011 

Todas as AABBs e Consultorias Regionais 

JERAB 2022 – Jornadas Regionais de AABBs – Informações e Orientações 

  

 
Prezado Dirigente,  
 

JERAB 2022 - Jornadas Regionais de AABBs - As JERABs 2022 serão realizadas 

a partir do mês de outubro, conforme a tabela/cronograma abaixo: 
  
DIVISÃO DAS JERABs:  

JERABs 2022 
REGIÃO AABB SEDE DATA ESTADOS PARTICIPANTES 
NORTE* Porto Velho - RO  21 a 23/10/2022 AC, AM/PA, RO e RR 

CENTRO-OESTE Brasília - DF 05 e 06/11/2022 DF, GO, MT e TO 
NORDESTE I João Pessoa - PB 05 e 06/11/2022 PB, PE, AL, SE, BA e RN 
NORDESTE II Piripiri  - PI 05 e 06/11/2022 PI, MA, CE, PA e AP 

SUL Dourados - MS 11 a 13/11/2022 MS, PR, RS e SC 
SUDESTE São Paulo - SP 19 e 20/11/2022 ES, MG, RJ e SP 

(*) outras orientações da JERAB Norte serão divulgadas posteriormente, com algumas regras 
específicas. 
  
As etapas Regionais serão realizadas, exclusivamente, com os campeões das modalidades 
OFICIAIS das JESABs, conforme abaixo e Artigo 24 das Normas do RGC:  

1 – Futebol minicampo supermaster; 7 – Vôlei de areia masculino; 
2 – Futebol minicampo máster;     8 – Vôlei de areia feminino; 
3 – Futebol minicampo adulto;  9 – Tênis de mesa masculino; 
4 – Futsal masculino; 10 – Tênis de mesa feminino; 
5 – Voleibol feminino; 11 – Sinuca; 
6 – Vôlei de areia 4X4 misto; 12 – Xadrez. 

Obs.: 1. Nas modalidades individuais serão classificados os campeões e os vice-campeões. 
Obs.: 2. Outras modalidades poderão ser realizadas, porém, sem o custeio de despesas pela 
FENABB. 
  
INSCRIÇÕES:  
As AABBs participantes farão as inscrições dos atletas, com a inclusão dos Nomes, Questionário 
e Declaração de Responsabilidade (anexo 21) e/ou Atestados Médicos e Comprovantes de 
Pagamentos 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 AQUI. 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. 
  
As pré-inscrições devem ser remetidas para o Representante da FENABB no Estado Sede, 

conforme Anexo 2 do RGC, disponível em https://fenabb.org.br/rgc/#1532553606020-

14842277-45fa.  
  
Assim como em 2019, último ano de realização das JERABs, a conferência das inscrições será 
de responsabilidade do Representante da FENABB no Estado Sede/Coordenador Técnico da 
Competição. Deverão ser observados os prazos de inscrição, bem como os meses exigidos para 
comprovar o pagamento das mensalidades, conforme cronograma de inscrição anexo. 
  
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO: 
Conforme previsto nos Artigos 12 e 29 das Normas do RGC, as afiliadas deverão comprovar o 
pagamento da última mensalidade dos associados efetivos e de 3 (três) mensalidades dos 
não efetivos, dos meses de janeiro, julho e agosto de 2022, de acordo com o cronograma de 

http://www.fenabb.org.br/
https://www.fenabb.org.br/wp-content/uploads/2019/05/MANUAL_PARA_AABBS_PARTICIPANTES_SISTEMA_DE_JORNADAS_ESPORTIVAS.pdf
https://fenabb.org.br/rgc/#1532553606020-14842277-45fa
https://fenabb.org.br/rgc/#1532553606020-14842277-45fa


inscrição anexo e disponível no site da FENABB (aqui). Em caso de associados novos ou 

aqueles que reativaram a associação em 2022, e que não constam na relação de associados 
enviada dentro do prazo para Federação, EXCEPCIONALMENTE, a FENABB autorizará a 
participação, desde que comprovem o pagamento das mensalidades de janeiro até o mês 
anterior ao da Jornada, podendo ser acumulado, e que o pagamento seja efetuado em uma das 
opções previstas no Artigo 12, alínea “a”. Se associado efetivo, basta a comprovação de uma 
mensalidade. 

  
AUXÍLIOS FINANCEIROS: Mesmos critérios adotados para as JESABs, exceto auxílio 
transporte, conforme anexo 17 do RGC. A FENABB liberará os recursos de acordo com as 
informações inseridas no Sistema de Jornadas.  
  
TRANSPORTE: Assim como em 2019, NÃO HAVERÁ AUXÍLIO TRANSPORTE, exceto para 
aquelas afiliadas que NÃO participaram de nenhuma etapa/fase anterior (JEMAB e JESAB). O 
custo de deslocamento será de responsabilidade de cada AABB. 
  
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. 
  
CAMISETAS: Serão enviadas pela FENABB para as sedes das Jornadas. 
  
IMPORTANTE:  
Para receberem os recursos financeiros, as AABBs participantes deverão estar com a 
documentação completa no SISTEMA DE JORNADAS e sem pendências com a FENABB, quer 
sejam documentais (filiação à FENABB, relatórios, atualização cadastral e relatório anual), 
financeiras (inadimplência, ausência ou atraso de prestação de contas) ou contábil. 
 
 
Atenciosamente, 

Federação Nacional de AABBs  

 

 

https://fenabb.org.br/wp-content/uploads/2022/07/Cronograma-de-Inscricao-e-Orientacoes-JERAB-2022.pdf

