BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
robertomfmello@gmail.com

Nome
*
Roberto M F Mello

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Acho que facilitaria a frequência aos torneios noturnos.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
mvlago@yahoo.com.br

Nome
*
Maria Vitoria

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Acaba mais cedo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
ftcarioca@gmail.com

Nome
*
Fernando Teixeira

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Sou aposentado e moro a 2 quadras do clube

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
orlandocorreaneto@gmail.com

Nome
*
Orlando Correa

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
a@gmail.com

Nome
*
Maria Angelica Fonseca de Mesquita

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
zeca@zecaguimaraes.com.br

Nome
*
Zeca Guimarães

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Chega-se em casa mais cedo
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
isabellavargasdeandrade@gmail.com

Nome
*
Isabella Vargas de Andrade

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
No meu caso especí co, chego muito cansada no m do segundo tempo.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
jackiemmn@gmail.com

Nome
*
Jaqueline

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
pauladavid@alphagraphics.com.br

Nome
*
Paula abranches David Simões Corrêa

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
julianapachecooliveira@gmail.com

Nome
*
Juliana

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
jronaldomuller@gmail.com

Nome
*
Jose Ronaldo

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Voltar mais cedo para casa
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
dalbidal@icloud.com

Nome
*
Adalgisa Campos da Silva

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
É interessante acabar mais cedo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
bscorrea@alphagraphics.com.br

Nome
*
Bernardo Simões Corrêa

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
jdvsilvaneto@gmail.com

Nome
*
João de Deus

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Termina meia hora mais cedo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
manoloalderete@outlook.com

Nome
*
Manuel Alderete Diez

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Jogo muito pouco, mas se jogar pre ro seja mais cedo
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
roberto.assump@gmail.com

Nome
*
Roberto Assumpcao

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
soniasaldanha93@gmail.com

Nome
*
Sonia Saldanha

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Gosto do jogo às 20h30, mas moro perto.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
camargo.grupomacae@gmail.com

Nome
*
José Tomás Camargo

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Para quem ainda trabalha, 20:00horas é muito cedo.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
amilcaravbm@gmail.com

Nome
*
Amilcar

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
carlosaugustocdv@gmail.com

Nome
*
Carlos A. De Vincenzi

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Retorno mais cedo para casa

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
a.carolina.vidigal@gmail.com

Nome
*
Ana Carolina Vidigal

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Gosto da ideia de terminar mais cedo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
pedro.ceglia@gmail.com

Nome
*
Pedro Ceglia

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
lucia.menezes@gmail.com

Nome
*
Lucia

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Acho que será ótimo terminar mais cedo. Tanto o Country quanto o Paissandu começam
antes de 20:30.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
sylviafm@hotmail.com

Nome
*
sylvia

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Pre ro começar mais cedo. Acredito que outras pessoas podem aparecer mais
frequentemente por isso.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
luisantonio.palmeira@gmail.com

Nome
*
Luis Antonio Palmeira

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Dei essa resposta na falta de outra mais adequada. Vou ao Clube de carro e o horário de
20:30 é mais melhor para mim por conta do trânsito (que vai melhorando à noite) e por ser
também talvez mais fácil encontrar vaga para estacionar. Por isso, não "me interesso" e nem
seria "indiferente" à mudança de horário. Mais adequado seria responder "Não. Temo que
que menos confortável"

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
barbara.hepp@gmail.com

Nome
*
Barbara Hepp

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
lia.cintra@icatu.com.br

Nome
*
Lia Cintra

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Como trabalho em Botafogo, o início dos torneios às 20h me impediria de continuar jogando
Bridge.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
marielouise@uol.com.br

Nome
*
Maria Luiza Pennafort Brazão

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
grmello@gmail.com

Nome
*
GUSTAVO RICARDO FIGUEIRA DE MELLO

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Nos dias de jogos, acabo dormindo muito tarde, o que prejudica o sono. Meu e de muita gente.
Começando e acabando mais cedo, vou poder dormir melhor.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
gponcioni@hotmail.com

Nome
*
Graça poncioni

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
mvlago@yahoo.com.br

Nome
*
Sim

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
alcpierotti@gmail.com

Nome
*
ana pierotti

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
ibreitman@me.com

Nome
*
Isa koogan breitman

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
lourdesabra@globo.com

Nome
*
Maria de Lourdes Abravanel

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Acho que mais cedo pode atrapalhar quem trabalha.
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
mlcbranco@globo.com

Nome
*
Marcelo CB

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Há pessoas que trabalham até tarde. Não é o meu caso, mas penso no interesse de todos.
Iniciando as 8 e meia o torneio tem acabado numa hora razoavel. Nao vejo sentido em mudar
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
angelica@pobox.com

Nome
*
Maria Angelica Fonseca de Mesquita

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
guileg@oi.com.br

Nome
*
Guilherme Botelho Guimarães

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
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BRIDGE CLUBE RIO DE JANEIRO
Nós do Bridge Clube do Rio de Janeiro estamos cada vez mais conectados e pensando no bem-estar de todos os
bridgistas. Faz tempo que estamos começando os nossos torneios noturnos às 20h30min, entretanto, as condições
de acesso à sede do BCRJ melhoraram muito nos últimos anos com duas estações de metrô próximas, muito
menos automóveis na região e uma abundante oferta de transporte por aplicativos . Ficou muito mais fácil chegar e
sair do Clube.
Estamos avaliando a possibilidade de começar os torneios mais cedo (20h) e, consequentemente, terminar mais
cedo. Isto seria do agrado dos que desejam chegar mais cedo em casa e também dos que gostam de se reunir no
m da competição para comer e discutir as mãos.
Queremos saber do impacto e da adesão ao novo horário e por isso pedimos que respondam o questionário abaixo.

Endereço de correio-e *
larovere@gmail.com

Nome
*
Emilio Lebre La Rovere

Qual a sua assiduidade nos torneios noturnos do BCRJ? *
Muito assíduo
Frequento esporadicamente
Nunca compareço, mas gostaria de ir se fosse mais cedo
Não frequento

O adiantamento dos jogos noturnos de 20:30 para as 20:00 seria do seu
interesse? *
Sim, me interesso bastante
Indiferente
Não, me atrapalharia muito

Explique a resposta anterior e nos dê sugestões de outras melhorias
Trabalho até tarde no Fundão e o trânsito é complicado no horário de pico. Meia hora mais
cedo seria muito pior ainda! Para mim o ideal seria retornar ao horário original de quando
comecei a frequentar o clube, em 1969, há exatos 50 anos:
21 horas !
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