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Salvador, 16 de outubro de 2019.
CIRCULAR 10/2019
Prezados,
Conforme recurso impetrado pela FANECB no dia 13 de outubro, sobre o artigo 48
paragrafo primeiro do regulamento geral do Campeonato Baiano de Fanfarras e
Bandas, edição 2019.
O recurso foi levado à comissão para que a mesma pudesse intervir no que dispõe o
artigo 48,paragrafo primeiro, onde fala sobre a desclassificação de toda corporação. O
mesmo foi analisado, por todos os membros e depois de alguns debates, entederam
que o regulamento não deveria ser tão radical com a corporação.
Entrando em contato com os interessados do grupo Marcial até Bombardino, através
de uma proposta feita por Henrique da Fanresol, onde a FANECB, deveria perder um
ponto por jurados e ficar com a pontuação mínima de 7 (sete) pontos, na praça de
Camaçari, ou ainda ir todas para final.
A FAMUTAM representada por Ari Guimarães e a BAMAGV representada por Sérgio
Almeida, aceitaram as propostas feitas por Henrique Queiroz da FANRESOL.
A proposta foi levada a comissão do campeonato. que descartou a hipótese das 4
(quatro) irem a final, aceitando a proposta de a banda receber a pontuação mínima de
7 (SETE) e perder um ponto por jurado, e ainda podendo sair para outras praças
atrapalhar as concorrentes.
Desta forma, a comissão do campeonato juntamento com a diretoria da AFAB/BA vem
informar que a FANECB, estará perdendo um ponto por jurado de todos os aspectos e
periféricos e ficará com 7 pontos na média geral.
Gostariamos de pedir desculpas aos componentes da FANRESOL, que não foram
informados da situação no momento do evento, tomando como supresa o resultados
sub-judice. E estaremos postando o mapa com o resultado final, e estaremos
entregando os respectivos troféus na praça de Pojuca no próximo dia 20/10/2019.
Desde já agradecemos a compreensão de todos
Atenciosamente,
Adriana Aparecida
Presidente

Marcus Bittencourt
Secretário
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