
Srs.Presidentes de AABBs, 
 
Objetivando participação na JEMAB 2016 envolvendo as AABBs da Microrregião de 
CASCAVEL , a ser realizada na AABB de CASCAVEL nos dias 04 e 05/06/2016, 
encaminhamos 
em anexo, cronograma e os anexos necessários para as inscrições de suas AABBs. 
 
 
1) - Enfatizamos necessidade de conferencia dos atletas homologados considerando 
que de 
acordo com o RGC Art. 34 das Normas (pag.20) as homologações devem ocorrer até a 
terça- 
feira que antecede a Jornada, não havendo nenhuma possibilidade de abertura de 
exceção, 
mesmo em caso que incorra em pendências. Exemplificando: documentos enviados no 
prazo 
fatal (terça-feira) mas gerou pendências não regularizadas no mesmo dia. Não 
haverá correções 
no dia seguinte ficando o atleta impossibilidade de participar. PORTANTO, DEEM 
PREFERÊNCIAS 
ÀS HOMOLOGAÇÃO NÃO DEIXANDO PARA ULTIMA HORA; 
 
2) - Utilizar somente os anexos disponibilizados, salvando, preenchendo e 
retornando-nos dentro dos prazos estabelecidos; 
 
3) - Atentar para as modalidades com as quais participarão evitando desistências 
de última 
hora, prejudicando o bom andamento da Jornada e podendo até ser tratada à luz 
dos normativos, 
ou seja, com penalidades conforme RGC Art. 31 das Normas (pag. 19); 
 
4) - Sugerir outras modalidades para que possamos analisar suas inclusões, 
lembrando tratar-se 
de modalidade não oficiais e com os custos totalmente cobertos pelas AABBs 
interessadas. 
 
5) - COMPROVANTES DE PAGAMENTO: Comprovar pagamentos de DEZEMBRO/2015 - FEVEREIRO E 
MARÇO/2016 
 
Continuamos à disposição para eventuais dúvidas ou quaisquer outros 
esclarecimentos. 
 
Esperando contar com a colaboração e a participação de todos, desde já, meus 
agradecimentos. 
 
Daniel LIBERATO 
Vice-Presidente Esportivo do CESABB PR 
 
CELSO CALDAS 
Conselheiro Microrregional. 

 
JEMAB 2016 – CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES 

AABB CASCAVEL (PR) de 04 E 05/06/2016 
 



PASSOS PROCEDIMENTOS ARTIGOS PRAZOS 
 

PROVIDÊNCIAS 
 

1º PASSO  
Visualizar relação de 

homologados para subsidiar 
inscrições definitivas 

 Imediatamente 

Checar os atletas homologados 
providenciando urgente a 

homologação dos atletas não 
constantes da relação. Não serão 
aceitas homologações na semana 

que antecede a Jornada. 

2º PASSO Pré-Inscrição das modalidades  Art. 27 § 1º  Até dia 0 
13/05/2016 

Enviar pré-inscrição (Anexo 02) por 
e-mail ao parana@cesabb.com.br 
relacionando as modalidades a 

serem disputadas até 20 dias antes 
da Jornada. 

3º PASSO Inscrição dos atletas por equipe 
nas modalidades. 

Art. 27 § 3º 
letras “a” a 

“d”. 

Até 
23/05/2016  

 
Após envio da Pré-inscrição o 
CESABB abre no SISTEMA DE 

JORNADA ONLINE a AABB e as 
modalidades assim poderão ser 

inscritos os atletas  por 
modalidade/equipes até 10 dias antes 

da Jornada. 
  

4º PASSO Atestados médicos emitidos até 
180 dias antes do evento.  

Art. 29 letra 
“a” 

Até 
23/05/2016 

 
Digitalizar os atestados médicos 
(Anexo 04) e anexar o arquivo ao 

lado do atleta no SISTEMA DE 
JORNADA ONLINE até 10 dias antes 

da Jornada. O CESABB confere e 
valida. 

 
 

5º PASSO 
 

Comprovantes de Pagamento. 
Mensalidades de: 

DEZEMBRO/2015 – 
FEVEREIRO E MARÇO/2016 

Art 12 
Normas do 

RGC  

Até 
23/05/2016 

Digitalizar os comprovantes em um 
só arquivo e anexar o arquivo ao lado 
do atleta no SISTEMA DE JORNADA 

ONLINE até 10 dias antes da Jornada. 
O CESABB confere e valida. Os 



meses escolhidos são determinados 
pelo CESABB. 

 
 
 

6º PASSO 
 

 

Autorização da AABB de origem 
quando da utilização de 
reforços, se for o caso. 

Art. 29 letra 
“c” 

Até 
23/05/2016 

Enviar autorização da AABB de 
origem (Anexo 06) quando da 

utilização de reforços, juntamente 
com as inscrições definitivas até 10 

dias antes da Jornada. 

7º PASSO Desistências.  Art. 31 letras 
“a” a “c” 

Até 
25/05/2016 

Encaminhar expediente formal 
(Anexo 07) até 07 dias antes do início 
da Jornada, sujeito a julgamento pela 

CDD, a afiliada desistente fora do 
prazo estabelecido. 

 
 
 

8º PASSO 
 
 

Exclusões/Inclusões de nomes 
de atletas nas equipes já 

inscritas no 2º passo. 

Art. 27 § 4º e 
§ 5º 

Até 
02/06/2016 

Até a quinta-feira que antecede a 
Jornada o SISTEMA DE JORNADA 

ONLINE permite inclusões e 
alterações de atletas, após esta data 
o sistema fecha e não permite mais 

alterações. 
 

 
 

9º PASSO 
 

 

Informar nome e telefone de um 
contato para que a AABB sede 

ou o CESABB PR possam 
dirimir dúvidas a qualquer hora 

e momento. 

Decisão do 
CESABB PR 

Até 
23/05/2016 

Enviar nome, telefone e e-mail do 
responsável para 

parana@cesabb.com.br 

 


