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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2002
PRESIDÊNCIA
1- 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, 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 em situação financeira lastimável,
com muitas dívidas e com sua imagem denegrida perante aos órgãos públicos e
autoridades esportivas do Rio de Janeiro.
Ver Relatórios da Presidência 1999/2000 e 2001.
PRINCIPAIS MEDIDAS TOMADAS PARA RECUPERAÇÃO DA
MÁQUINA ADMINISTRATIVA E DA IMAGEM DA FGERJ EM 2002


Foram equacionadas TODAS as dívidas da FGERJ, possibilitando a
retirada de documentos como alvará de funcionamento, CNPJ e
demais certidões necessárias para limpar o nome da entidade junto
aos órgãos federais, estaduais e municipais. Restando apenas uma
dívida que está em negociação.



Foram feitos contatos com todos os Secretários de Esporte de
quase todos os municípios do RJ e autoridades do esporte no RJ,
visando resgatar uma imagem de credibilidade para FGERJ.



Convite para filiação de novas entidades;.



Realização de cursos, campeonatos estaduais e eventos envolvendo
todos os níveis de ginastas desde escolares ao alto rendimento;
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RELATÓRIO 2002
PATRIMÔNIO
Aquisição de bebedouro, armários e estantes para sede da FGERJ.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

















Visita da Presidência aos municípios de Rio das Ostras, Araruama,
Teresópolis, Volta Redonda e Nova Friburgo, com objetivo de
divulgar as modalidades de ginástica da FGERJ e implantar polos de
ginástica nestas regiões.
Foi intermediado patrocínio da Secretaria Municipal de Esportes do
RJ, para atletas do América Futebol Clube participarem da
Gymnaestrada Mundial de Portugal; Deferido.
Foi pleiteado patrocínio para Eventos, Cursos e Campeonatos de
todas as modalidades de ginástica da FGERJ, à Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer. Indeferido.
Realização de Seletivas e participação das Seleções de Ginástica
Olímpica Masculina, Feminina e Rítmica nos Jogos da Juventude;
Foram realizadas reuniões técnicas de todas as modalidades e
elaborados os regulamentos técnicos que serão utilizados pela
FGERJ até 2004. OBS: Quando a CBG altera os regulamentos
técnicos anualmente, dificulta o trabalho dos treinadores, pois isto é
feito sempre em Fevereiro, quando já passou o período de férias
(importantíssimo para preparação dos atletas).
Foram conseguidas junto á CBG o direito de realiza seletivas para
Gymnaestrada e foram realizadas três seletivas para Gymnaestrada
no RJ, em parceria com o Centro de Ginástica Laura Seixas, Nova
Friburgo Country Clube e AABB de Níterói.
Foram criados os Programas da Sistematização da Ginástica
Rítmica e Olímpica 2002/2004 (Avaliações de Nível). Consistem
em programas técnicos e critérios de avaliação de níveis 1 a 6 para
desenvolver desde a iniciação, até o nível pré-competitivo, com
avaliações semestrais para passagem de nível.
Foi realizada uma palestra para explicação do programa de
Sistematização da GO e GRD da FGERJ.
Foram realizados cursos técnicos e cursos para avaliadores de nível
dos programas de Sistematização da Ginástica Rítmica e Olímpica da
FGERJ.
Foi montado um stand da Federação de Ginástica do RJ na Feira da
Providência durante 4 dias. Este stand foi doado por um amigo da
Prof. Andrea João e foi usado para divulgar todas as modalidades da
FGERJ.
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A presidente da FGERJ participou ativamente de todos os Foruns
realizados pela Suderj para elaboração de uma política esportiva
para o Estado do Rio de Janeiro, que culminou com o livro de
mapeamento esportivo do Estado do RJ.
 O RJ conquistou vários títulos em Campeonatos Brasileiros e
Internacionais em todas as modalidades, com destaque para:
GOM- Diego Hypólito – 5º lugar no Campeonato Mundial no solo
GOF- Daniele Hypólito – 5º lugar no Campeonato Mundial no solo
GRD – Conjunto do Colégio Plínio Leite – Classificado para representar o
Brasil na Copa Panamericana de Clubes.
- Icaraí Praia Clube – Campeão do Torneio Nacional
TR- Diversos títulos nos Campeonatos Brasileiros e ginastas nas seleções
brasileiras masculina e feminina.
GAE – Diversos títulos nos Campeonatos Brasileiros pelo Clube de regatas
Vasco da Gama.
GG- Vários grupos classificados para Gymnaestrada de Portugal com
destaque para o grupos Sylvana Gym do Nova Friburgo – convidado para
realizar a abertura do FIG Gala e América Futebol Clube- convidado para
participar da Abertura da Noite Brasileira.
 A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro recebeu da
Câmara dos Vereadores a Moção de Congratulações e Aplausos e
indicou para serem homenageados os ginastas Rodolfo Rangel (TR),
Ana Carolina Millazo (TR) e Victor Rosa (GOM).
A FGERJ continua sem patrocinadores, e desde Agosto de
1999 toda reestruturação administrativa e técnica só foi possível e
continua sendo, graças às receitas da própria entidade, 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
 Profª Tatiana figueiredo
 Prof. José Carlos Eustáquio
 Prof. Luis Ramiro
 Dr. Ary Sergio Dib
A FGERJ continua contando com o apoio de todas as entidades filiadas.

Profª Andréa João
Presidente/FGERJ

