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O ano de 2014 ficará marcado pela importância institucional demonstrada pela CBHP perante o 

mundo quando, ao não aceitar as irregularidades cometidas pela antiga junta gestora da 

Confederação Sulamericana, rompeu com aquela entidade tendo como aliadas neste processo as 

Confederações da Argentina, Colombia e Uruguay.   

 

As denúncias encabeçadas pela CBHP junto aos órgãos competentes (FIRS, ODESUR, CPRS e aos 

diversos Comitês Olímpicos sulamericanos) levaram à queda da junta que havia sido ilegalmente 

constituída em Março e à retomada, em Novembro, da seriedade ao comando da entidade 

fundada no Brasil em 1954. 

 

Neste processo, tivemos o apoio irrestrito da FIRS que apoiou a realização da III Copa de Santos 

de Patinação Artística e que, devido ao seu grande sucesso, oficializou o mesmo no Calendário 

anual da FIRS, tornando-o assim no mais importante evento da modalidade nas américas. 

 

Como tem sido praxe, uma vez mais, tivemos de contar com a ajuda de muitos dirigentes, pais e 

de atletas, que não mediram esforços nem sacrifícios em contribuir para que pudessem participar 

dos eventos dos calendários internacionais.  

 

Com muita dedicação e trabalho dos dirigentes da CBHP e o habitual esforço e apoio das 

Federações, realizamos os diversos campeonatos Brasileiros previstos nos calendários nacionais 

além dos campeonatos estaduais que fazem das Federações o motor que impulsiona o 

desenvolvimento de todas as disciplinas. 

 

Entramos em 2015 com excelentes perspectivas mas também muitos desafios. Este é o ano mais 

importante do ciclo olímpico nas Américas devido aos Jogos Panamericanos de Toronto onde o 

Brasil é o grande favorito para alcançar o inédito tetra-campeonato na Patinação Artística. 

 

Para seguirmos conquistando os importantes espaços que faz a CBHP ser motivo de orgulho para 

todos nós, é hora de estarmos cada vez mais focados naquilo que nos seja produtivo e edificante.  

 

Neste sentido lhes desejo um excelente ano, lembrando a todos de seguir as palavras do apóstolo 

Paulo em uma carta aos Filipenses (4:8): 

 

“... ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo... 
 
 

 

São Paulo, 17 de Fevereiro de 2015. 

 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 

Presidente 
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