FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 42.135.483/0001-81

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2014
NOTA OFICIAL FGERJ Nº04-2014
Assunto: NOTA OFICIAL DE ESCLARECIMENTO
Prezados Filiados, Diretores, Árbitros e Comissão de Contas
A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, vem esclarecer que não é
responsável pelos prazos dados pela CBG ou outras entidades (entenda-se
Ministério dos Esportes, Comitê Olímpico Brasileiro, SUDERJ, etc...)
O dever da Federação é apenas REPASSAR AS INFORMAÇÕES vindas da CBG ou
de outras entidades quando nos solicitam.
Ressaltamos que todas as informações que chegam a FGERJ para ser repassadas,
são enviadas IMEDIATAMENTE AOS FILIADOS. A FGERJ FAZ ISSO COM MUITA
AGILIDADE.
Esse esclarecimento se deve ao fato de MUITAS, SENÃO A GRANDE MAIORIA,
das solicitações das entidades citadas acima, chegarem para a Federação no
último minuto, quase sempre sem tempo hábil dos filiados se organizarem.
Exemplo: Alguns filiados reclamaram que a informação da CBG sobre o Bolsa

Atleta chegou atrasada.

Então vamos lá. Observem a data do envio da CBG para a FGERJ e da FGERJ
para os filiados:
De:mercia@cbginastica.com.br [mailto:mercia@cbginastica.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2014 15:00
Assunto: URGENTE BOLSA ATLETA
-----Mensagem original----De: Andrea João [mailto:andreaj@domain.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2014 20:23
Assunto: ENC: URGENTE BOLSA ATLETA

Verifiquem que a mensagem foi pela da CBG no dia 30 de abril e encaminhada
pela FGERJ no mesmo dia 30 de abril.
E ainda, a CBG diz:
-“ Solicitamos a colaboração para nos auxiliar a reforçar o aviso aos clubes/atletas, sobre as
datas do pleito 2014, para que os mesmos não percam os prazos.”
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A CBG não deu nenhum prazo, mas solicitou a Federação que a auxiliasse lembrando os clubes e
atletas sobre os prazos para solicitação da bolsa.
E por último:
A CBG lembra o site do Ministério do Esporte onde estão as informações com os prazos que os
atletas e clubes devem consultar:
http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/inscricoes.jsp.

Assim agradecemos aos filiados que nos enviaram suas dúvidas pois assim
ajudamos a esclarecer melhor nossos procedimentos.
Um grande abraço

Andréa João
Presidente / FGERJ

