RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA 1999/2000
1- SITUAÇÃO ATUAL
Em decorrência da renúncia repentina do Prof. Ruy Marcondes Filho, a Porfª
Andréa João assumiu a Presidência da Federação de Ginástica do Estado do Rio
de Janeiro em 11 de Agosto de 1999, para exercer um mandato tampão até
Fevereiro de 2001.
A situação em que foi encontrada a nossa Federação foi a seguinte: Não
foram encontradas as prestações de contas das gestões anteriores, apenas uma
de 1997. Em relação às finanças e patrimônio, da gestão anterior (Dr. Moacyr da
Cunha Chaves 1994-1997) o que se apurou até o momento foi uma dívida com o
Estado no valor de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) resultado de uma verba
repassada através de convênio, e como não houve prestação de contas do
destino dessa verba, o Estado entrou na justiça contra a FGERJ, impossibilitando
novos convênios. Encontrou-se também uma dívida de R$10.000,00 com a
SUDERJ.
Na gestão do Prof. Ruy estas dívidas permaneceram com acréscimo de juros,
aparecendo novas dívidas com a Telemar, o Banco Real, salários de funcionários
e encargos trabalhistas atrasados em torno de um ano e meio (FGTS, INSS etc.),
salário do contador atrasado. A atual diretoria executiva da FGERJ não concordou
com a única prestação de contas apresentada, decidindo-se então contratar novo
serviço de contabilidade.
Em relação ao patrimônio da FGERJ, foi feita uma auditoria para levantar a
situação patrimonial. Foram encontrados móveis velhos, caixas de papelão
mofadas com todo arquivo antigo e cadastros etc., um computador antigo sem
conserto, máquina de escrever e muita poeira, além de insetos, infiltações no teto
e instalações elétricas precárias.
Além do exposto acima também não existia o Regulamento Geral, Regulamentos
Específicos, Técnicos e Árbitros cadastrados, Calendário nem Diretoria.
Estado em que a Presidente Andrea João encontrou a FGERJ.

2- OBJETIVOS DA NOVA ADMINISTRAÇÃO
A nova administração tem por objetivo inicial organizar a estrutura
administrativa da FGERJ, realizar projetos que visem o desenvolvimento e
fomento das modalidades no campo educacional, social e desportivo. Resgatar a
imagem da FGERJ junto às empresas em que esta foi denegrida, e junto á
comunidade da ginástica (filiados, técnicos, árbitros, ginastas e responsáveis) e à
sociedade em geral.
3- O QUE FOI REALIZADO PELA NOVA ADMINISTRAÇÃO EM 1999/2000
1- Foi iniciado um novo cadastro de árbitros, técnicos, ginastas e entidades.
2- Foi feito contato com o contador, que foi dispensado depois de dois meses por
não apresentar o trabalho solicitado.
3- Foi contratada nova firma de contabilidade que fez um levantamento dos bens
da FGERJ, e abriu novo balanço até que as contas da administração anterior
fossem esclarecidas.
4- Foi criada a diretoria executiva com oito membros VOLUNTÁRIOS.
5- Foi realizada uma assembléia que durou 9:00hs, com a participação de 15
entidades filiadas, onde foi atualizado o estatuto e criado o regulamento geral
da FGERJ, e esclarecidas dúvidas sobre a gestão anterior.
6- Foram realizadas seis reuniões de diretoria para criação do código de taxas e
normas de transferência.
7- Foram realizados um curso de reciclagem para árbitros de GR, e oito
campeonatos estaduais de GR.
8- Foram realizados dois campeonatos estaduais de Ginástica Olímpica.
9- Foi realizado um campeonato estadual de Trampolim.
10-Ginástica Rio 2000 - Foi uma festa organizada pela FGERJ, que contou com
desfile de mais de 20 entidades que atuam com ginástica no estado
totalizando aproximadamente 200 ginastas, e exibição dos campeões
estaduais de cada modalidade e 7 grupos de ginástica geral com participação
em torno de 150 atletas. O público estimado foi de 2500 (duas mil e
quinhentas pessoas). Contamos com o apoio de três empresas (Macanudo,
Biscoitos Frank e Tijutrauma), duas emissoras de TV (TVE e Bandeirantes) e
Jornal do Brasil. Estiveram presentes várias autoridades.
11-Foram equacionadas as dívidas com o Banco Real, Suderj, funcionários e
encargos trabalhistas.
12-Foram feitos contatos com todas as autoridades públicas em esporte, visando
resgatar uma imagem de credibilidade para FGERJ.
13-Filiaram-se três novas instituições; uma de GR e duas de GO.

14-Houve um esforço muito grande para tentarmos honrar com o compromisso
assumido pela administração anterior de realizarmos o campeonato brasileiro
de conjuntos de GR, e quase conseguimos, no entanto nos foi pedido pela
CBG uma garantia de que iríamos realizar o evento no prazo de um mês.
Devido ao curto espaço de tempo para tentar viabilizar o evento nas condições
oferecidas na Assembléia de 99 (estadia, alimentação e transporte interno
gratuitos para todos os participantes, prometidos pela gestão anterior) e com
os inúmeros problemas da FGERJ para serem resolvidos, lamentavelmente
tivemos que optar pela desistência da competição.
15- A CBG e a Federação Paulista de Ginástica nos enviaram toda sua
documentação, baseada na qual criamos nosso regulamento geral, código de
taxas e normas de transferência.
4- PLANO DE TRABALHO PARA 2001
1- Informatizar a FGERJ
2- Criar um veículo de comunicação com os filiados e interessados na ginástica
(ofícios e circulares)
3- Elaborar projetos de marketing com a finalidade de divulgar os serviços da
FGERJ e a ginástica para a sociedade.
4- Buscar parcerias com empresas privadas para patrocínio.
5- Criar um código de ética para FGERJ.
6- Criar uma biblioteca e uma videoteca para preservar a memória da ginástica e
assessorar a todos que buscam informações pertinentes à ginástica.
A FGERJ não possui patrocinadores nem auxílios
governamentais, e desde Agosto de 1999 toda reestruturação
administrativa e técnica só foi possível graças aos recursos
financeiros pessoais da atual presidente Profª Andréa João, e à
valiosa colaboração dos membros da atual Diretoria Executiva.

Profª Andréa João
Presidente/FGERJ

