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                                                                                                  Rio de Janeiro, 17 de maio de 2017. 
 
OFÍCIO FGERJ Nº 18/2017 
 
     Prezada Professora Drª. Katya Gualter – Diretora da EEFD/UFRJ 
 
     A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ), vem por 
meio deste informar que no dia 28 de abril de 2017, acompanhou a vistoria 
feita nos equipamentos que fazem parte do instrumento particular de 
contrato de comodato (Nº10/2014) que entre si celebram a Confederação 
Brasileira de Ginástica (CBG) e a FGERJ. 
 
     Assim se faz de suma importância ressaltar que a referida vistoria foi 
realizada pelo funcionário representante da Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG), Sr. Ademir Faedo (Supervisor de equipamentos da CBG) e 
acompanhada pelos representantes indicados pela FGERJ, Sr. Henrique 
Motta, Prof.ª Ms. Isabel Roboredo, Prof.ª Altair Prado e a representante da 
EEFD/UFRJ Prof.ª Drª. Andrea João. 

 
     Dessa forma, tal vistoria teve encerramento às 13:30h do mesmo dia, 
sendo constatado pelo Sr. Ademir Faedo que os todos os materiais listados 
no Anexo I do contrato de comodato supracitado, estavam devidamente 
alocados no Ginásio no Ginástica Artística da EEFD/UFRJ e que esses 
estavam em ótimas condições. 
 
     Dando continuidade a tratativa estabelecida, após realização da vistoria, 
no dia 13 de maio de 2017 foi efetuado o transporte de todo material 
alocado no Ginásio de Ginástica Artística da EEFD EEFD/UFRJ, conforme 
acordado em reunião realizada com Diretoria da escola, 
 
     Sendo assim, a Prof.ª Dr.ª Silvia Agatti, chefe do Departamento de 
Ginástica da EEFD/UFRJ, acompanhou junto aos representantes da FGERJ e 
da CBG a saída do material no período da manhã e no mesmo sentido, a 
Prof.ª Dr. Andrea João também acompanhou no período da tarde, a retirada 
do referido material que foi transportado para o Parque Olímpico, 
localizado na Avenida  Embaixador Abelardo Bueno – Barra da Tijuca – Rio 
de Janeiro-RJ. 
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     Com isso ressaltamos toda dedicação da Diretoria EEFD/UFRJ que não 
mediu esforços para solucionar e cumprir com os acordos firmados por essa 
unidade acadêmica. 
 
     Por fim, a FGERJ vem respeitosamente agradecer todo apoio recebido e 
assegura a intenção de estabelecer em um futuro próximo, um acordo de 
Cooperação Técnico-científica conforme anunciado em reunião na 
EEFD/UFRJ. 

 
     Desde já, nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

                                        
Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann                    

           Presidente / FGERJ                                       


