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CNPJ: 42.135.483/0001-81

Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2014
NOTA OFICIAL FGERJ Nº08-2014
Assunto: Melhoria dos Procedimentos Internos
Prezados Filiados, Diretores, e Comissão de Contas
A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, tem se empenhado cada
vez mais em melhorar os procedimentos internos de rotina.
Tais melhorias visam aumentar a produtividade, diminuir custos, economizar
tempo e consequentemente tornar os serviços prestados pela FGERJ de maior
qualidade, fortalecendo a marca da instituição e gerando cada vez mais
credibilidade da própria comunidade da ginástica, assim como da sociedade em
geral.
Já melhoramos muito mas precisamos caminhar ainda mais.
Para isso, contamos com os esforços de cada um de vocês, sem o qual não
alcançaremos nossas metas.
Peço sua atenção para os seguintes pontos:
1- Enviar DOCUMENTAÇÃO de CADASTRO E RECADASTRO sempre completa
em um único e-mail, no formato JPEG, contendo nome completo do ginasta
NO ARQUIVO, conforme abaixo:
Ex: Ana Maria da Silva – FC (para a ficha de cadastro)
Ana Maria da Silva – AT (para atestado médico)
Ana Maria da Silva – ID (para identidade ou certidão de nascimento)
Ana Maria da Silva – ESC (para atestado escolar)
Temos recebido inúmeros e-mails e o tempo gasto na organização dos
documentos é absurdo.
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Assim, a FGERJ só aceitará o e-mail que vier completo, no formato acima. Caso
falte alguma coisa será devolvido com a instrução “CADASTRO OU RECADASTRO
INCOMPLETO”.
Pedimos encarecidamente para NÃO INSISTIR em enviar CADASTROS OU
RECADASTROS, faltando documentos ou com a fichas incompletas.
2- Sabemos que existem muitos casos de esquecimentos de senha. Por isso por
favor dê especial atenção neste quesito, porque praticamente TODOS os
filiados, com raríssima exceção deixou de pedir para resgatar senha.
3- Por último, procurem efetuar inscrições nos prazos. Tanto para
campeonatos estaduais, quanto para nacionais. Enviem os documentos
necessários no mesmo e-mail. Isso facilita o nosso controle e o de vocês
também.

“Nesta oportunidade gostaria de falar especificamente às entidades de Ginástica
Rítmica que atuaram na I Etapa do Estadual. Sabemos o quanto foi difícil recolher
documentos em cima da hora. Conhecendo a nossa administração sabem que
isso foi contra a nossa vontade, mas totalmente necessário.
Obrigada a todos que mesmo sem extensas explicações, compreenderam e
apoiaram a Federação.”
Estamos evoluindo cada vez mais. A FGERJ precisa da sua organização para
continuar acelerando. Queremos nos orgulhar da nossa instituição.
RESPEITO SE CONQUISTA COM EXEMPLO!
Vamos mostrar a todos que a Ginástica merece Respeito!
DE NADA ADIANTA MELHORAR SÓ A TÉCNICA SE NÃO MELHORAR TAMBÉM A
PARTE ADMIISTRATIVA.
Um grande abraço e vamos em frente!
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