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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2001
PRESIDÊNCIA
BREVE HISTÓRICO
Em decorrência da renúncia inesperada do Prof. Ruy Marcondes Filho, a
Profª Andréa João assumiu a Presidência da Federação de Ginástica do
Estado do Rio de Janeiro em 11 de Agosto de 1999, exercendo um mandato
tampão, tendo sido eleita por aclamação em 24 de Março de 2001 para um
novo mandato de 4 anos.
A Federação de Ginástica do RJ foi encontrada nas seguintes condições:








Após várias buscas não foram localizadas as prestações de contas
das gestões anteriores, apenas uma de 1997, que não foi aceita
pela Assembléia. Em relação às finanças e patrimônio, da gestão
1994-1997 do presidente Moacyr da Cunha Chaves, apurou-se
uma dívida no valor de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais). Na
gestão 1997-1999 do Prof. Ruy, estas dívidas permaneceram com
acréscimo de juros, aparecendo novas dívidas com a Telemar, o
Banco Real, salários de funcionários, encargos trabalhistas e
salários do contador atrasados em torno de um ano e meio (FGTS,
INSS etc.).
Foi feita uma auditoria para levantar a situação patrimonial. Foram
encontrados móveis velhos, caixas de papelão mofadas, arquivos
desorganizados e cadastros de técnicos, árbitros, atletas e
entidades totalmente desatualizados ou inexistentes, um
computador antigo sem conserto, máquina de escrever quebrada e
muita poeira, além de insetos, roedores, infiltações no teto e
instalações elétricas precárias.
Também não existia o Regulamento Geral, Regulamentos
Específicos, Código de Taxas, Calendários nem Documentos
Normativos da CBG. O Estatuto encontrava-se desatualizado em
vinte anos.
Não existia Diretoria e o Conselho Fiscal não foi encontrado.

Dia de arrumação da sede da FGERJ para
tentar salvar o que sobrou da
administração anterior

Arrumação e limpeza da sala da FGERJ
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ALGUMAS MEDIDAS TOMADAS PARA RECUPERAÇÃO
MÁQUINA ADMINISTRATIVA DA FGERJ (1999/2000)


DA

Aquisição de uma nova sede e recuperação da sala antiga, com
limpeza e dedetização.



Aquisição de um computador e uma impressora;



Informatização do sistema de cadastro de árbitros, técnicos,
ginastas e entidades; anualmente esses dados são atualizados
e

são

expedidas

carteiras

de

filiação

aos

membros

recadastrados;


Aquisição de duas linhas telefônicas DVI, com acesso à
Internet;



Recuperação da máquina de xerox



Nomeação da Diretoria Executiva com oito membros, e criação
do Departamento Jurídico;



Atualização do Estatuto, criação do Regulamento Geral e
demais documentos normativos;



Contratação de uma nova firma de contabilidade;



Foram equacionadas as dívidas com o Banco Real, SUDERJ,
funcionários e encargos trabalhistas



Foram realizadas seis reuniões de diretoria para criação do
Código de Taxas e Normas de Transferência.



Foram feitos contatos com todas as autoridades públicas do
esporte, visando resgatar uma imagem de credibilidade para
FGERJ.



Abertura de processo contra o ex-presidente Moacyr da Cunha
Chaves, para que apresentasse a prestação de contas;



Convite para filiação de novas entidades;



Realização

de

cursos,

campeonatos

estaduais

e

eventos

envolvendo todos os níveis de ginastas desde escolares ao alto
rendimento; entre outras medidas.
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RELATÓRIO 2001
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

















Visita da presidência ao Município de Angra dos Reis para
incentivar o fomento da escolinha de Ginástica Olímpica em
31/03/01;
Visita da presidência ao Instituto Abel com objetivo de
incentivar o fomento da escolinha de Ginástica Rítmica e a
promoção de Festivais de Ginástica Geral;
Inauguração do Ginásio Poliesportivo do Município de Quissamã
com as equipes de GO do Flamengo e GR do América em
24/04/01;
Foi indicado o grupo de GR do Vasco para apresentar-se na
Festa do Dia das Crianças da Escola de Futebol do Jorginho;
Indicação do GRD Clube para apresentação na Campanha Natal
Sem Fome;
Foram pleiteados à Secretaria Municipal de Esportes do RJ, 18
(dezoito) patrocínios para atletas de Trampolim participarem
dos Campeonatos Mundiais e Age Group.Todos Indeferidos
Foram pleiteados à Secretaria Municipal de Esportes do RJ, 3
(três) patrocínios para atletas de Trampolim participarem dos
Campeonatos Mundiais Age Group. Deferidos.
Foi pleiteado patrocínio do Estado para os eventos da Federação
através da CBG, Indeferido.
Foram pleiteados à Secretaria Municipal de Esportes 6 (seis)
patrocínios para atletas de Trampolim participarem do
Campeonato Brasileiro. Indeferidos;
Solicitação do Curso Nacional de Arbitragem de Ginástica
Olímpica Feminina, cancelado pela CBG;
Realização do Curso Nacional de Arbitragem de Trampolim em
conjunto com a CBG;
Realização de Seletivas e participação das Seleções de
Ginástica Olímpica Masculina, Feminina e Rítmica nos Jogos da
Juventude;
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Organização e realização do Campeonato Brasileiro de Ginástica
Aeróbica junto com a Prefeitura Municipal de Santa Maria
Madalena;



Além dos eventos que compõem os calendários, foi realizada a
Aula Comemorativa do Dia dos Pais. Os equipamentos de
ginástica foram levados por um caminhão com equipamento de
som e foram montados no meio de uma rua de lazer, onde as
crianças eram convidadas a fazer aula com os pais. Durante o
evento, foram divulgados os benefícios da ginástica e do
Trampolim, bem como dadas orientações sobre preservação da
saúde e câncer de próstata.



Melhoria da biblioteca e da videoteca com doações de livros e
fitas para preservar a memória da FGERJ e assessorar a todos
que buscam informações pertinentes à Ginástica.
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GRÁFICO 1
ENTIDADES CADASTRADAS NA FGERJ A PARTIR DE AGOSTO
DE 1999
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GRÁFICO 2
GINASTAS CADASTRADOS NA FGERJ A PARTIR DE AGOSTO DE
1999
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GRÁFICO 3
GINASTAS CADASTRADOS NA FGERJ EM 2001 POR
MODALIDADE

Ginastas Cadastrados por Modalidade em
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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, em especial:
 Profª Silvana Noel
 Profª Ingeborg Crause
 Prof. Orlando Sant’Anna
 Prof. José Carlos Eustáquio
 Prof. Luis Ramiro
 Comissão de Trampolim: Prof. Carlos Werneck, João Luiz
Soares, José Arruda, Mário Cesar, Ricardo André, Tatiana
Figueiredo, Aline Costa).
 Dr. Ary Sergio Dib
A FGERJ também conta com o apoio de todas as entidades filiadas.
Nossa administração tem por objetivo realizar projetos que
visem o desenvolvimento e fomento das modalidades no campo
educacional, social e desportivo.

Profª Andréa João
Presidente/FGERJ

