
 

 
  
  
IV JENAF 2018 – AVALIAÇÃO – É com imensa satisfação que divulgamos o resultado final da 
Avaliação da IV JENAF – Jornada Esportiva Nacional de Funcionários do Banco do Brasil, 
realizada na AABB Brasília, no período de 02 a 05 de agosto de 2018.  
  
Nesta edição, foram 732 participantes oficiais (atletas, técnicos e dirigentes) registrados em 
súmulas. O evento foi avaliado por 36% deles e obteve “nota 9”, numa escala de 0 a 10. Foram 
observados diversos itens, como cerimonial de abertura, alimentação nas quadras e área de 
convivência, deslocamento e transporte interno, alimentação no restaurante e salão do evento, 
brindes, instalações e serviços da AABB sede, festa de confraternização e arbitragem. Todas as 
notas foram consideradas na avaliação, sendo posteriormente calculada a média geral. 
  
Confira na planilha abaixo:  
  

Grupo Avaliador (todos os participantes) Média 
Geral 

 

 

Cerimonial de Abertura 9  
Deslocamento e Transporte interno 

(hotel/AABB/hotel) 9  

Alimentação nas quadras e Área de 
Convivência 8  

Alimentação no restaurante e salão do 
evento 8  

Hospedagem 8  
Formato das Competições 9  

Premiação 9  
Instalações e serviços da AABB sede  10  
Tabelas e Resultados no site e APP 9  

Atendimento da FENABB 10  
Atendimento BB 9  

Arbitragem 8  
Festa de Confraternização 9  

Festa de Encerramento 9  
Brindes 8  

Espaço de Convivência 9  
Nota Geral do Evento 9  

Média Final 9  
  
Parabenizamos os dirigentes e colaboradores da AABB Brasília (DF) pela organização e 
realização da IV edição da JENAF. Agradecemos também a parceria decisiva da Diretoria Gestão 
de Pessoas do Banco do Brasil, SUPER (DF) o apoio da CASSI (DF), e das demais entidades 
parceiras e dos funcionários da ativa do BB.  

Registramos um destaque especial para as Superintendências Estaduais do Banco do Brasil e 
os CESABBs, que não mediram esforços para mobilizar as equipes de seus respectivos estados, 
bem como todas as delegações e seus dirigentes, que contribuíram sobremaneira para o 
sucesso alcançado. 
  
Segue link do site da FENABB, onde constam as informações sobre o evento, boletins, 
resultados, galeria de fotos, entre outros: http://www.fenabb.org.br/jenaf-2018/  
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