Caros amigos e companheiros de esporte,
Quando assumi a presidência da FEERJ, em dezembro de 2011, o fiz com uma CERTEZA e uma CRENÇA.
A CERTEZA de que a FEERJ necessitava de uma gestão mais pró-ativa, menos amparada em taxas de filiados e de eventos e, sim, em
recursos captados através de projetos - com ou sem benefícios fiscais - que nos permitissem investir no futuro. Investir na qualificação de
treinadores, course designers, juízes, em campanhas de comunicação, em informatização de qualidade, com Banco de Dados consistente,
em eventos já existentes, mas que necessitam de mais “ oxigênio” e, sobretudo, em projetos próprios da FEERJ. Em resumo, nossa FEERJ
mais do que um cartório, é uma Entidade moderna do esporte.
A CRENÇA de que nossa comunidade hípica apoiaria nossas ideias. E fiquei muito feliz com a adesão de empresas e de pessoas físicas às
nossas propostas, que nos proporcionaram captar novos recursos em 2012 elevando em, praticamente, 35% nossa receita anual. Essa
prática de captação - via Leis Estadual e Federal - de Incentivo ao Esporte, inédita em nossa Federação, além de seguir uma tendência
nacional (porque hoje os recursos da Cultura & Esporte dependem quase exclusivamente dela) evidenciam o crédito que nos foi dado por
PFs E PJs. Em particular, destaco as doações de vários cavaleiros e proprietários de animais, nas modalidades SALTO, ENDURO e RÉDEAS,
lastreadas na Lei Federal e que, certamente, criam um exemplo para o hipismo no nosso Estado, para o hipismo no nosso país e,
sobretudo, para o esporte nacional. Segundo estudos do Ministério do Esporte, se todas as PFs doassem 6% do IR devido (limite permitido
por Lei, sendo que o IR devido é muito maior do que o IR a pagar) ao esporte, teríamos algo em torno de R$ 500 milhões adicionais para o
esporte nacional, montante muito superior ao arrecadado com a Lei Piva.
Vale dizer que, nos EUA, 55% dos investimentos em esportes olímpicos têm origem em doações de PFs. Verifiquem na WEB. Ela não
permite mentiras.
Por isso, continuo com a minha CRENÇA, e certo de mais adesões ao nosso compromisso de legar ao Rio o Hipismo que merecemos. Afinal,
mais recursos, mais investimentos.
Quero agora dividir com vocês, sucintamente, o que nossa equipe da FEERJ conseguiu realizar em 2012.
ÁREA ADMINISTRATIVA - 2012
• Regularização das pendências financeiras de 2011, até dezembro do corrente, iniciando 2013 com “caixa saudável”;
• Banco de dados completo, com cadastro de cavaleiros e proprietários de animais nas quatro modalidades (salto/ adestramento/ enduro/
rédeas), o que permitirá diversos e confiáveis serviços ao nosso público-alvo direto. Por exemplo, esse banco está nos permitindo a
comunicação direta, via e-mails;
• Aquisição de softwares para geração on-line de inscrições, registros, ordens de entrada e de resultados, disponibilizados gratuitamente
aos organizadores de eventos no RJ.
ÁREA ESPORTIVA – 2012
• Promoção e patrocínio do Torneio de Abertura FEERJ (março, 16 -17)
• Promoção e patrocínio dos Campeonatos Estaduais de Salto (junho, 7-12), de Adestramento & Concurso Completo de Equitação
(outubro, 27-28), de Enduro (junho, 29 - 30);
• Promoção e patrocínio de nove etapas do ranking de Escolas de Equitação, de cinco etapas dos rankings de Enduro & Rédeas, de seis
etapas do ranking de Adestramento;
• Valorização do Ranking FEERJ - como reconhecimento ao talento de nossos competidores - oferecendo cerca de R$ 25 mil como apoio às
participações das Equipes de Escolas no Brasileiro, entre 05 e 08 de Julho (inscrições, estabulagens, transporte de animais, etc), além de
premiar nossos campeões das diversas modalidades em Cerimônia a ser realizada em 8 de Dezembro próximo, na Hípica, com troféus e
Prêmios especiais (motos e scooters) com valor estimado em R$ 85 mil;
• Promoção e patrocínio dos 1º JOGOS EQUESTRES FLUMINENSES, a serem realizados na SHB entre 6 a 9 de Dezembro, encerrando o nosso
RANKING 2012 e apresentando uma inédita Reunião das quatro modalidades (Salto/ Adestramento/ Enduro/ Rédeas);
• Adoção do Concurso Completo de Equitação, com a nova diretoria liderada por Eric Souto, como 5ª modalidade da FEERJ;

• Promoção de Cursos de Reciclagem de Juízes em Adestramento & Rédeas e de Curso para Juízes Internacionais de Salto (aberto
gratuitamente para juízes nacionais e candidatos) a ser promovido na Hípica, após o CSIW de novembro;
• Na última Assembléia Geral Ordinária da CBH, realizada em setembro, a FEERJ conquistou o direito da promoção dos Campeonatos
Brasileiros de SENIOR TOP, SENIOR, MASTER e do CSN da Juventude. Isto é, todas as categorias do salto contempladas com grandes
Campeonatos;
• Gestão junto à CBH para apoio a eventos FEERJ através da Lei Piva. Nossos princípios orientadores para 2013
Considerar como nossos Projetos Próprios (ie, patrocinados pela FEERJ ) :
• Os Campeonatos Estaduais das cinco modalidades (Salto/ Adestramento/ Enduro/ Rédeas/ CCE);
• O RANKING FEERJ ( com premiação ampliada) e as respectivas etapas de Escolas, Adestramento, Rédeas e Enduro;
• Os torneios de ABERTURA e de ENCERRAMENTO do calendário da FEERJ e a promoção de mais duas Etapas dos Jogos Equestres
Fluminenses;
• Continuar apoiando (patrocínio & promoção) as etapas do ranking de Escolas/ Adestramento/ Enduro/ Rédeas, como em 2012;
• Promover cursos e clínicas de capacitação de juízes e de treinadores em todas as modalidades;
• Promover campanha de divulgação do hipismo em geral, em nosso Estado, tendo como beneficiários o nosso público-alvo direto
(criadores, cavaleiros, proprietários, profissionais) e o indireto - a sociedade, em geral.
E mais, para 2013:
• Apoiar, com logística e recursos humanos/ financeiros, eventos solicitados por nossos clubes e núcleos filiados;
• Continuar na busca de novos recursos para assegurar uma FEERJ mais saudável.

Grande abraço a todos vocês e, estamos abertos à sugestões e novas ideias. Falem conosco..

Rodolpho Luiz Figueira de Mello, Presidente

