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1. Sua avaliação é muito importante para nós. 
 

 

 

 

 



2.  Aponte os aspectos positivos do evento que você gostaria de registrar.    
 

  

   1. Local de competição excelente; 

2. A Arena Jaraguá do Sul é muito boa, suas instalações são ótimas, 

poderíamos fazer até um brasileiro; 

3. Não há aspectos positivos; 

4. Banheiros bons e em grande número atendeu as necessidades. 

5. O local para a competição é muito bom, contudo o acesso é 

difícil só através de táxi; 

6. Limpeza dos banheiros; 

7. Excelente área de aquecimento 

8. Todos os banheiros tem box adaptado; 

9. Excelente escolha do local, ginásio de primeiro mundo; 

10. O local e excelente em todos os aspectos; 

11. Área de Jogo perfeita; 

12. Adorei a copa Latina e o desafio paralímpico e a transmissão 

pela TV, ótima qualidade. 
  

  
 

  

3. Aponte os aspectos negativos do evento que você gostaria de registrar    
 

  

   1. Todos 

2. Distância da cidade ao ginásio; 

3. Deveríamos ter mais mesas, para que o campeonato não 

termina-se muito tarde; 

4. A cidade fica longo do aeroporto e o ginásio é  difícil acesso; 

5. Em virtude do número de inscritos e a pouca quantidade de 

mesas em alguns dias a competição terminou muito tarde. 

Deveria ser visto este aspecto; 

6. A CBTM precisa enviar alguém que possa emitir os recibos de 

pagamento das inscrições; 

7. Não temos restaurantes perto, dificultando a alimentação dos 

atletas. Na única lanchonete disponível só havia frituras; 

8. Alimentação ou lanches improvisado e muito básico.  

9. Precisamos melhorar a qualidade do áudio, pois o som é 

potente, entretanto é preciso estar muito atento para entender o 

que se ouve; 

10. Demora da cerimônia de premiação, precisamos rever isso. 

11. 1ª) Durante a Copa Latina, muitos atletas ficaram perdidos com 

a questão de horários, se deveriam jogar, ou não. Muitos jogos 

ocorrendo durante a Copa Latina, onde todos queriam assistir. 

Uma falta de respeito enorme com todos. 2ª) Falta de 

divulgação. Após a realização do ranking olímpico, só foi 

divulgado nas noticias os resultados do Absoluto A Masculino. 

Até 2013, havia entrevista com os atletas campeões de cada 

categoria, matéria publicada, etc. 3ª) Jogos de duas categorias. 

Se irão jogar duas categorias, deve-se ter um espaço maior de 

descanso para os atletas. Quem chega as finais de duas (algo 

totalmente possível), joga na parte inteira da manhã de domingo, 

de 7 a 8 jogos seguidos, tornando-se completamente desumano. 

12. Preços das inscrições. 
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4. Sugestões para próximos eventos    
 

  

    

1. Que os eventos sejam apenas nas capitais ou cidade com 

aeroportos; 

2. Ginásios maiores ou eventos comecem um dia antes; 

3. Preços mais acessíveis das inscrições; 

4.  Que alguém da CBTM, esteja no local da competição com o 

talão de recibos; 

5. Caso o local não tenha serviço de restaurante próximo que seja 

contratada uma firma que possa montar um self service 

6. 1º) Abrir uma lanchonete com comida self service. 2º) Fechar 

parceria com empresa de ônibus para saídas regulares no período 

do evento, facilitando o deslocamento dos atleta; 

7. Montar pelo menos três pódios. As autoridades fazem a 

premiação das principais categorias.  Por exemplo: Absoluto A, 

Absoluto B, Absoluto C e sorteiam mais 2 de cada naipe. Depois 

disso as autoridades se retiram e os familiares premiam as outras. 

8. Manter a Copa Latina e criar novos desafios; 

9. Sorteio de brindes. 

 
  

  

 

5. Dados pessoais     
 

  

Nome: - André 

- Allan (São Paulo) 

- Carlos 

- Jaqueline Rolim 

- Daniel 

- Denis 

- Antônio Carlos 

- Filipe Luigi Prando 

- Ana Paula 

- Marcos 

Telefone: - (21) 98245-8542 

- (11) 95930-2043 

- (21) 98811-3587 

Email: - jaqueline_rolim@yahoo.com.br 

- d.benavidesp@hotmail.com 

- denis@denis.fot.br 

- filipelpao@yahoo.com.br 
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