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DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 42.135.483/0001-81

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2013
NOTA OFICIAL FGERJ Nº17-2013
Assunto: Informe sobre a desocupação da sala da FGERJ
Prezados Filiados, Diretores, Árbitros e Comissão de Contas
c/c Confederação Brasileira de Ginástica
Cabe-nos informar as providências que estão sendo tomadas pela
Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ), diante da
problemática de instalação da sua sede.
Como já é de conhecimento de todos, a FGERJ não possui local para
instalação da sua sede, fato este que tem sido amplamente divulgado
em nossas assembléias, site, notas oficiais e pela mídia em geral.
Seu funcionamento tem sido de forma virtual, mas tínhamos como
ponto de referência um local dentro do Estádio Célio de Barros cedido
gratuitamente pela SUDERJ/Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.
Devido as fortes chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro, no
início de 2012 formos removidos para outro espaço, anteriormente
utilizado pela ONG SÓ LAZER, ainda dentro do Estádio Célio de Barros.
Este local foi reformado e preparado pela FGERJ, para depósito do
patrimônio e funcionamento interno. Chegamos até a utilizá-lo para
reuniões de diretoria e com fornecedores.
Em 22 de Março de 2013, em reunião juntamente com instituições
tais como a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Federações
de Atletismo, Basquete, Handebol entre outras, recebemos ofício da
Vice presidência Executiva e Esportes da SUDERJ (VPEE) e Secretaria
Estadual de Esporte e Lazer (SEEL) solicitando a desocupação do espaço
utilizado pela FGERJ no Estádio Célio de Barros, e colocando-se a
disposição para ajudar-nos no que fosse necessário para nossa remoção.
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Passado algum tempo fomos informados pela VPEE/SEEL de que nossa
única opção de local para mudança seria o Engenhão, e que teria um
espaço disponível para guarda do nosso patrimônio. Porém seria
meramente um depósito e não teríamos acesso ao local. E também nos
foi oferecido o transporte dos pertences da FGERJ.
Ao avaliarmos a mudança para o Engenhão, verificamos que lá não
teria um responsável pela guarda dos pertences da FGERJ, além do que,
não teríamos possibilidade de acesso aos materiais, o que nos fez
procurar outro local em caráter de urgência.
Conseguimos então uma sala no Centro Esportivo Miécimo da Silva,
para onde enviamos grande parte dos pertences da FGERJ para
depósito. O restante, que são bens que precisamos estar
constantemente utilizando, foram repartidos entre a casa da Presidente
da FGERJ Profa. Andrea João, a casa da Vice Presidente da FGERJ prof.
Maria Luiza e as casas da Prof. Renata Marques e do Sr. Guarim Vianna
membros do quadro da FGERJ. O patrimônio da FGERJ está sob a
guarda destas pessoas, com o devido Termo de Responsabilidade
assinado, assim como do material que está guardado no Miécimo, e os
Termos de Responsabilidade pelo patrimônio da FGERJ estão em posse
da sua presidente, assim como fotos de registro de todo o processo
(que serão disponibilizadas durante nossa próxima assembleia), desde a
mudança de local dentro do Estádio Célio de Barros, o transporte e a
mudança mais recente para o depósito.
Toda nossa precaução pauta-se na responsabilidade com o
patrimônio da FGERJ. Como justificativa dos nossos atos enviamos o
seguinte linK:
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Apesar da decisão judicial, demolição do estádio Célio de Barros é
iniciada; defensoria quer aplicar multa.
http://www.espn.com.br/video/340693_apesar-de-decisao-judicialdemolicao-do-estadio-celio-de-barros-e-iniciada-defensoria-quer-aplicarmulta
Nosso objetivo é informar, esclarecer e manter a transparência na
nossa administração. Cremos que dessa forma estaremos trabalhando
para a constante evolução da nossa instituição.
Temporariamente a correspondência continuará a ser enviada para
o mesmo endereço.
Estamos a disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.
Atenciosamente,

Andréa João
Presidente / FGERJ

