
 

 
 

MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS NAS AVALIAÇÕES CINFAABB 2014 

 
 
 

1. Arbitragem 

 Verificar a possibilidade de colocar 2 (dois) árbitros na modalidade futebol. 

 

2. Cerimonial de Abertura 

 Quantidade de pessoas desnecessárias no palanque que não irão pronunciar-se; 

 Participação desnecessária de representantes públicos no cerimonial de abertura; 

 Pela magnitude do evento é impossível a realização de coquetel em níveis mais 

satisfatórios; 

 Agilizar o cerimonial de abertura; 

 Nos próximos eventos, deixar bem claro que o horário será cumprido. O evento deve 

começar pontualmente, em respeito a todos os que se preocupam com o horário; 

 Em caso de atraso no cerimonial de abertura, a AABB Sede/Organização deverá 

montar, antes da solenidade, pontos de apoio para a alimentação/lanche; 

 Disponibilizar uma plataforma para destacar os participantes no momento em que 

fossem sendo chamados. 

 

3. Coquetel de abertura  

 Comida mal distribuída; 

 Falta de organização. Cerveja “quente” e os salgadinhos não chegavam até algumas 

pessoas; 

 Sugeriram reservar mesas para cada delegação, com o objetivo de evitar tumultos. 

 

4. Transporte interno 

 Disponibilizar ônibus suficiente para suportar toda a delegação. 

 

5. Camisetas 

 Cada AABB deveria usar camisa com cores diferentes e apenas boné identificando a 

FENABB. 

 

6. Boletim Informativo 

 Boletim diário com alguns erros. 

 

7. Instalações desportivas da AABB sede 

 Melhorar a limpeza dos banheiros e vestiários; 

 Faltou manutenção e limpeza nos banheiros/vestiários utilizados para o Futebol; 



 

 Poucos ganchos para pendurar bolsas e roupa nos vestiários; 

 Bancos insuficientes nos vestiários; 

 Vestiários pequenos e com falta de manutenção; 

 Melhorar as condições dos sanitários e gramado de alguns campos; 

 Campos com imperfeições; 

 Atendimento nos bares ruim; 

 Atendimento na SINUCA deficiente, inclusive nos banheiros. 

 

8. Noite de confraternização 

 Contratação de atrações musicais locais, exemplo Araketu, Olodum e Timbalada; 

 Criação de um sistema de identificação para quem comprar ingresso até a véspera, 

tendo assim uma estimativa aproximada da quantidade de pessoas de cada 

delegação; 

 Sugeriram agrupar todas as pessoas presentes em um mesmo lugar, evitando assim 

a dispersão dos grupos.  

 

9. Sonorização e música ao vivo 

 Musicas ao vivo com o volume elevado atrapalhando os jogos; 

 Os shows com as caixas de som viradas para os campos de futebol atrapalhavam o 

desenrolar dos jogos. 

 

10. Cerimonial de entrega da premiação  

 Melhorar a sonorização, pois em alguns lugares não se ouvia o que estava sendo 

falado. 

 

11. Organização Geral 

 Realização de alguns esportes como o atletismo em horários mais propícios para o 

clima da região (período da tarde) e outras como TRUCO, TENIS DE MESA, etc. em 

dias e horários alternados ao período da competição, oportunizando atletas inscritos 

em outras modalidades (coletivas); 

 Sugeriram a criação de um stand para os “achados e perdidos”; 

 Exigir dos técnicos/responsáveis pelas equipes um visto e/ou ‘ok’ nas súmulas após 

os jogos, evitando marcações (cartões, gols, etc.) equivocadas; 

 Sugeriram ter mais rigor quanto aos horários de inicio dos primeiros jogos; 

 Colocar o Show da 4ª Feira em espaço aberto onde todos possam visualizar e 

participar; 

 Sugeriram que a disputa do Atletismo seja realizada no primeiro dia do evento; 

 Continuar com a corrida rústica na quarta-feira antes dos jogos; 



 

 Sugeriram que a Comissão Organizadora forneça o telefone dos responsáveis pelas 

delegações, com o objetivo de combinar a cor do uniforme em relação ao próximo 

jogo, evitando assim que os times joguem com a mesma cor de camisa. 

 

12. Transporte 

 Disponibilizar translado aeroporto/hotel/aeroporto. 

 

13. Alimentação 

 Disponibilizar cantinas do clube para os participantes que não querem ou podem 

esperar pelo serviço de buffet/coquetel; 

 Aumentar o numero de pontos para atender mais rapidamente; 

 Falta de bebida gelada; 

 Falta de material (talheres, pratos, etc.) e comida em alguns momentos. 

    
 
 

SUGESTÕES PARA O REGULAMENTO CINFAABB 
 
 
 
Sugestão 1: Criar um prêmio simbólico para as afiliadas que entregarem a documentação no prazo 

estipulado no Regulamento. 

 

Sugestão 2 : Retirar a Trava dos aposentados pelo INSS e marido de funcionária aposentada do BB. 

 

Sugestão 3 : Deixar participar apenas uma equipe por AABB em cada série. 

 

Sugestão 4: Permitir que o goleiro acima de 50 anos possa jogar em qualquer uma das modalidades, 

ou seja, o goleiro do Hipermaster poderá ter 50 anos de idade. 

 

Sugestão 5: Criar etapas micro regionalizadas. Por exemplo: 06 microrregiões. Os campeões de 

cada etapa garantem a ida para a Etapa Nacional. 

 

Sugestão 6: Permitir participação de cônjuge de funcionária na modalidade TÊNIS. 

 

Sugestão 7: Alterar os horários dos jogos, parte pela manhã e parte a tarde. 

 

Sugestão 8: Substituir o critério de desempate “Sorteio” por “pênaltis” na modalidade futebol, 

considerando que a classificação deve acontecer dentro do campo. 

 

Sugestão 9: Separar por faixa etária a modalidade TÊNIS, evitando um desiquilíbrio, tendo em vista 

que se trata de uma modalidade individual que exige muito condicionamento físico dos participantes. 



 

 

Sugestão 10: Criar faixas etárias para o tênis (até 65 anos e acima de 65 anos). 

 

Sugestão 11: Fazer um ranking na SINUCA com 16 atletas na série ouro, 16 na série Prata e o 

restante na serie Bronze, caso haja desistência de algum dos atletas o primeiro do ranking anterior 

sobe de ranking, estabelecendo acesso de 04 atletas e o decesso também de 04 atletas nas 

categorias ouro e prata, semelhante ao que é feito no Futebol. 

 

Sugestão 12: Que as partidas da Sinuca sejam disputas em melhor de 05, ou seja, 03 vitorias, e as 

finais em melhor de 07, ou seja, 04 vitorias, conforme campeonatos nacionais. 

 
 

 
Média do evento = 8,8 

 


