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ATOS DA PRESIDENCIA
PALAVRA DO PRESIDENTE
2020, o que escrever sobre esse ANO emblemático e tão doloroso e ao mesmo
tempo desafiador para qualquer ser humano.
Iniciamos um ANO com grandes ideias, com grandes objetivos, com grandes
Projetos de crescimento do Basquetebol de nosso Estado e principalmente com grande
vontade de inovar.
Um pouco antes de iniciarmos nossos Campeonatos de Base, o Mundo foi abalado
com a Pandemia pelo COVID 19, em conjunto com os Clubes filiados, tomamos a iniciativa
de cancelar a primeira rodada de abertura do Campeonato, a partir daquele momento,
iniciamos o processo de reuniões virtuais onde todos nós mal sabíamos que iria tornar-se
uma rotina mensal e segura de comunicação entre todos.
Partimos rumo a uma Pandemia Mundial totalmente desconhecida, surgiram
reuniões quase quinzenais e com otimismo, pessimismo, lógica, algumas “viagens” em
datas de retorno, enfim, tudo muito perverso e insano.
De aprendizado real foi a união que FBERJ, Clubes, Atletas e Responsáveis,
criamos dentro desses meses de grandes incertezas.
Veio a “grande” oportunidade de realização do Campeonato Estadual Adulto
Masculino 2020, onde conseguimos “JUNTOS”, um Campeonato que nos encheu de
orgulho e esperança, onde criamos um protocolo exemplar e com a União da Presidência,
Vice Presidência, Departamento Técnico, Departamento de Arbitragem, Club Municipal, CR
Flamengo, Clube Desportivo Atitude, Niterói Basquete, Tijuca TC, Hospital Geral do Ingá,
Orbispharma, Laboratórios Biomédico e SDI, realizamos o primeiro Campeonato Estadual
de Esporte (Sem ser Futebol), do País, esse modelo de Campeonato em “formato de bolha”
tornou-se exemplo para outros Esportes e outras Federações e Ligas.
Desse Campeonato, surgiram as oportunidades de realização dos Campeonatos de
Base no Sub 19 e Sub 17, realizamos algumas adaptações para seguir os Protocolos que
estabelecemos, onde brilhantemente, foram cumpridas por todos os envolvidos.
Fechamos a Temporada com o Projeto Cariocão 2020 Adulto Masculino, com muito
empenho e dedicação dos envolvidos, conseguimos terminar sem incidentes e com muita
competência de todos.
Agradecemos aos Clubes envolvidos e principalmente aos Responsáveis, que
entenderam todas as condições protocolares de segurança, sendo a principal o não
acompanhamento de seus “Atletas” aos jogos.
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Chegamos ao fim de mais um ANO, sendo esse sem sombra de dúvidas, os mais
difíceis para toda população do Mundo, um ANO de muitas perdas de vidas de familiares,
amigos, pessoas que não conhecíamos e que mesmo assim nos traziam dor, dúvidas,
sofrimento e acima de tudo incertezas de um futuro melhor.
Tenho como exemplo de caminho a ser seguidos, DEUS, esperança, perseverança e
sempre acreditar que dias melhores virão.
Com uma equipe de trabalho alinhada e qualificada, estamos trabalhando em
projetos que venham de encontro com nossos filiados e demais associações convidadas
para melhorarmos as ferramentas de comunicação e de informação precisa e de
credibilidade, trazendo crescimento para o Basquetebol em nosso Estado e
consequentemente ao nosso País.
Queremos que todos se sintam envolvidos com estas novas iniciativas e juntos
construiremos um novo Basquetebol.
Que todos se sintam parte desta Federação, pois tudo que estamos construindo em
um grande trabalho de time, é o que de fato queremos transmitir a nossos filiados e
parceiros.
Que juntos somos e seremos sempre mais fortes e capazes de construir o futuro da
FBERJ.
Agradeço a nossa Vice Presidência, Diretoria e a todos nossos Colaboradores pelo
empenho e dedicação na Temporada 2020.
Desejamos a todos muita saúde, paz e um Feliz Natal e Próspero 2021, fiquem com
DEUS e cuidem-se.

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 2020.
Daniel Riente
Presidente

